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B æ n a - 
Og 

8 á 1 m a - K V e r, 
sem inniheldur: 

Fimm viku-kvöld-bænir, 
tvennar samdar 

af sjera «Ióm sál. Hjaltalin, 

einar af Ðoctor Jóliaimi liassemus? 
og tvennar eignaí)ar 

sjera Hallgrimi sál. Pjeturssyni; 

Nýársbæn 
eptir 

sjera Jón ^ál. Jirng^riiiisson^ 
og 

bæn á fyrsta sunnudag í vetri, 
eignaha 

sjera J<lni sál. þorlálissyni. 
ásamt 

nokkruni kvjöldsálmiitn og viku - versa flokkum 

eptir jmisa hofunda. 

kostnaí)armac)ur: Grímur bókbindari.Laxdal. 

AKureyri 1§53. 

preíita^ í prentsmi^ju norW-oganstur-umdæmisins 

af Helga Helgasyni. 



Jesús sagbi: ^Í>jer egib jafnan ab bi^ja 

ekki þreytast.^ 

Matíh. 7, 7. I. Thes.s. 5, 17. 



Viku - kvuld 
samdar af 

sjera <1 <1 n i Hjaltðlin, 

seinast presti a.'h Bröibabúlsstab á Skúgar8tr»ad- 
4 

Sunnudags - kvald - bæn. 

Knn þá nálgast vor hvíldar íími, og dauíans 

brdbir dregsí yfír vor augu , minnandi mig á, ab 

daubans endunniitning ætti á hverjum degi vak- 

íindi ab vera í sinni mínu. Æ ! livab of sjaldau 

beíi 9g þab imgleíbí; hvab dauf hefír í dag hjá 
f 

mjer vcrit) daiibans íhugtiii. 0! mín sál! þú ó- 

daublegi híuti minnar tilveru,. hvcrsu hefí eg á 

þessuin umlibna degi, efít þína Jieil! og velferb; 

og sd íuigsan ab eg skal eiítsinn endu taka, hvcrsii 

ják hdn rnjer krapta, til ah síanda á móti heiiiiíí- 

ins tæíandi girndum, og hvatli mig ab ybka dyggh- 

irnar, abhyliast Gubs náb, en forbast syndiita. /K, 

íabir! væg þd mjer þínu brotlega barni, og dt- 

íljetíu mínar misgjoribir. Sjá þú hversu mití 
1* 
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særí)a hjarta snýr sjer til þín, sem síns einasta 

skjóls og athvarfs, og leitar ná^ar í nafni þíns son- 

ar Jesu. Og svo sem þín blessuíi foíur - forsjón 

leiddi mig í dag, og forfeaSi ollu grandi, svo ann- 
/ 

ist hún mig enn í nútt, og hlífi mjer vih háska 

Gg meinum. Gætþú mín, Gubminn! og geym mig 

sem barn þitt, Eg fel þinni varatekt húa vor og 

elgnir, líf vort og sálir, í voku og svefni, lífi og 

dauba. Amen. 
V e r s. 

tiagií): Gle^ þig gut)s sonar brút. 

Sjá, Gubl mín sál og líf, sig felur þinni 

hiíf; blessa mjer nætur blundinn, blessufe iinz 
morgun-stundin, þjob vekur, þá mig leifei, þín 

hondj og veg minn greií)i. 

Mánudags - kvold - bæn. 

Æ! hvab fljot og framstreymandi er tímabilting 

þessarar veraldar. En þá er Ijos dagsins libib frá 

vorum sjonum, og nottin útbreibir sig yfir lopt 

og lond. Einuin þjer er þa?) kunnugt, o Guí)! 
hvert oss au<&nast skal, aí) sjá eittsinn enn þá dags- 

Ijús í austri upprenna; þú ert sá, sem Ijúsum him- 
ínsins hefur leií) og gang takmarkab, og um þína - 

makt, vísdúm og gæfesku, bera útal hlutir vitni 

á lilmni og jorSu. Vjer þokkum þjer, vor Gut: I 

fyrir afrÆinn dag, og alla velgjorninga; þú af- 
síyr^ir ollum meinum, þxí abgættir og greiddir 

voni hag til bezta. Lát oss þess minnast, ab 
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þessi dagur flutti oss cnn þá nær vorum dauba, 

og kenn oss ab vanda svo vort líf, ab vjer vituni 

oss vísa dhulta hlíf í hendi þinni, þegar vjcr hof- 

um ei lengur líf í þessum heimi. Veit oss nii í 

nðtt væra og rdsaina hvíld, því nú felum vjer oss 

allir í þínaföburlegugeyraslu og varatekt; líkni oss 

þínmiskun, skýÍLoss þittalmætti, umgyrbi oss þinn 

fribur, En þá vjer á kvoldi vorrar æfi hnígum nákaldir 

í daubans skaut, leib þá sálir vorar frá náttdægra- 

diinmu þessarar veraldar, inní eylíft Ijás þinnar 

dýrbar. Amcn. 

V e r s. 

Lagib: Hver sem ab reisir hæga hyggb. 

Lífsins hertoginn líf og ond, legg eg í geymslu 

þína; mjer þín almœttis hlífi hond, hún verndi 

mig og mína; svefndúrinn gef þú sæían mjer, svo 

skal eg vegsemd fœra þjer, Ijús dags nær lít 

eg skína. 

þribjudags-kvold-bæn. 

Enn eitt sinn hrabar súlin sjer aS hafsbrúninni, 

og hennar nndirgangur endar þannig eitt skeib- 

rúm af vofum lífsvegi; hvert oss enn þá auímast 

skal ab útenda annab aptur á morgun, er þjer, 

Drottinn! einum kunnugt, enn oss er þab ei unnt 

ab vita úbar enn lífeur; hitt nœgir, aí) vjer vitum 

ab Yort líf á eittsinn endingu ab taka, og ab 

bœbi Yor œfi og útfor or í þinni hendi; þaí) er 

oss nog ab vjer vitum, ab þú ert vor fabir, og 
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þjer cr umhugaS iim vora hagi; þaí) hefír þíii 

ga^hskufhll forsjóii og handleifesla enn þá nóglega 

tíanna^ á oss £ dag. 0, vor GuS I oll þín síjórn- 

nn og jafnvel umbrcytingin sjálf er oss íil hugg- 

unav, því vjer.sjáum, eins og hin Ijósa stund 

dagsins leibir oss fram aS næturmyrkrunum, svo 

Ishur dimman brátt, og dvínar aptur vií) dagsina 

komii. þannig cr vort líf vegur til dau^ans, en 

dauhinn aptur ieib til lífsins; því skyldi þá sjcr- 

hver lifa, eins og lianu dag hvern sálast œtti, 

enn andast um síbir eins og su, er aldrei framar 

þarf ab deyja. O! vor Gub, og ástríki fabir! í 

þína blessubu umsjón feluni vjcr enn vort lif, 

hiis og eignir, ásívini .og heimkynni, og leggjum 

oss svo í Jesil nafni glabir til svefns. Vertu vor 

skjoldur, svo cnginn háski grandi vorri rósemi, 

engin piága vorum husiim, og engin íláráb ginn- 

ing tæli oss frá þinni ásísemd. Amen. 

V e r s. 

Lagib: lljartab, þaakar, hngur, sinni. 

Mín í skjóli maktar þinnar, ininn Guí)! ald- 

rei rjufast grib, hjer um bólib hvíluminnar, herra! 

tjalda þínum frib; værbarhag minn nær þií nú, 
nótt og dag mig annast þú; hjálpráb þítt sje hlíf- 

in nauba, og hæli mitt í lííi’ og dauba. Amen. 

Mibvikudags-kvold-bæn. 
r 

oi minn góbi GuS, og himneski fabir! enn hefir 

þín óþreytt náb, og mikla mildi, sparab mig þenna 
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dag, verndab mitt líf frá ollum vofea, greití>t í 

hag allar inínar gjor&ir og blessaí) mig margfald- 

lega^ því vil eg meb au^'mjiiku þakklæti minnast 

vib þína erlátu hond, hun var þai) sem mig saddi 

og svalabi; hun gaf mjer klæí)i og husaskjdl, hdn 

Ijenti mjer krapta til aii hcyra og sjá, hugsa , 

og tala, hun uppvakti raitt sinni, og hvatti meb 

raust og bendingu þinna oriia. Æ! hver fœr yf- 

irvegah og upptali?) allar þínar ástgjafir? en hversu 

hefi eg nu, faiiir! haldib þai) sem eg þjcr svarib 

hafbiV heíi eg í dag veríi) þitt hlýbib barn? noí- 

a^i eg þau gœfei, er þú gafst mjer, eins og eg 
f 

vissi, þjer var þúkknanlegast ? Onei, því mi^ur! 

Fyrirgef mjer brot mín og bresti, gábi fahir! bvo 

eg ekki út af sofni í þinni úvingan, lát þinn anda 

færa svolun samvitsku miiini, því allt mitt athvarf 

og fiil mín von er þinn sonur Jesús, sem leib fyrir 

. mínar syiulir. O, Drottinn! enn á ný fel eg anda 

minn og líf, eign og heirakynni, þinni umsjdn, 

fullviss þar um, ab þín forsjún geymir inig frá 

ellu fári, og vekur mig á rjettum tíma, svo eg 

þá iippvaknabur færi þjer lofog þakkir. Lát mig 

framleiba mitt líf þjer til dýrbar, og á minni daufca- 

stundu niburhnegja mitt-hefub í Jesú traustj, og, 

eptir væran grafarblund, uppvakna til ab eignast 

þitt ríki, og lofa þig um eilíf ár, meb O'llum þín- 

um útvoldum. Amen. 

I 
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V e r s. 

Lagi<b: Á Gu?) alleina. 

Líf mitt framleiddi, lifandi Drottinn! þii,allri 

neyíi eyddir, eins bife eg líka nú; náfcþyrstan nœr&u, 

næturblund væran gef; frib endu færfeu, í frib- 

arins skaut mig vef; háskann frá mjer hrærfeu, 

hvert eg vaki’ eSa sef. Amen. 

Fimtudags-kv0ld-bæn. 

Ijifandi Guí)! mínir tímar standa í þinni hendi, 

og sú hond hefir enn þá afmœlt eitt stig af minni 

vegferb og leiíit mig sem tryggur lei&togi. Æ! 

hvab má sá ohultur vera sem þjer treystir, Drott- 

innl þú forfear honum frá ollum vofea, ogsjerhon- 

um fyrir ollu, sem honum áliggur. þannig hefur 

þú gjort vií) mig enn í dag, þygg þ'ví í náb þab 

þakklœti, sera mín sál færir þjer á þessari stundu. 

0! hvab úverbugur er eg allrar þinnar nábar og 

ástar, eg, sem heíi saurgab sinni og hjarta afsynd- 

anna andstyggb; samt bib eg um náb og vægb í 

Jesú nafni; eg hata mína synd og áset ab betra 

mitt líferni. 0 Gub! styrk mig veikann, álít þú 

minn vilja, vibrjettu mína dyggb, og blessa minn 

ásetning og vibleitni í lagfæringu míns lifnabar. 

{lab eykur rúsemd hjarta mínu, ab vita þig ná- 

lægan, einkanlega nú.þegar núttin yfirfellur, og 

myrkrib hylur alla jorbina. Æ! mig skabar ekk- 

ert, fái eg, minn Gub! ab hvílast í þínu skjoli; 

eg treysti á þitt almætti rajer til verndar, þú veitst 
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a?) vaka yíir rajer, og afstýra ollum meinum; vcri 

þá í nótt þín raáttuga hond vor allra oruggt hæli, 

'Svo vjer njdtuni rdsainrar værííar. Æ, Drottinn! 

vorir tímar standa í þinni hendí; afraæl þú sem 

bezt hentar bæSi vorn voku - og værfeartíma. Og 

a!b síbustu, þegar vor dvol skal meb ollu á jorb- 

unni enda taka, blessa þá vora burtfor, og meb- 

tak vorar sálir í þínar raiskunar hendur. Amen. 

V e r s. 
Lagib: 01 Drottinn allsvaldandi. 

Gub minn! þín nálœgb gdba, gyrbi um oss 

svo verbi rdtt; virbst þú vobanum bjdba, ab víkja 

frá oss enn í ndtt; engin grond fribar finni, fjor 

vort'ond og heimkynni, foburhond, felum vjer allt 

þinni. Amen. 

Fostudags-kvold-bæn. 

liOf sje lifanda Gubi! enn þá er einum degi kyold- 

ab, og þab dimma myrkur, sem dregst yfir him- 

ininn, bendir oss aptur á værbina; þannig burt- 

hverfa vorir dagar sem skuggi, og vor æfi sem 

straumur; þín miskun, d Gub! líknabi oss á li,bnr. 
% 

ura degi; þu forbaSir oss vib voba ollum, gafst 

farsæld og blessun yfir oll vor efni; Ijettir undir 

alla dagsins byrbi, vibhjelzt voru lífi og styrktir 

vora krapta, til ab geta lokib dagsins erfibi; loíi 

þig því vorar sálir, og gieymi aldrei neinu af því 

gdba, sem þú hefir oss veitt. Enn, æ! oss auma, 

vort hirbuleysi er mikib, og vor vangætsla marg- 
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ftíld j gakk þú samt ekkí í dúin Tife oss, fab- 

ir! heldur væg þú oss veikuin bormim, og vert 

osp líknsamur, fyrir mebalgöngu vors brú^burs 

.Tesú Krisís. Geymdu oss enn í nútt, ine^ þinní 

niaktar - og iniskunar hendi, því a% nætunnyrk- 

urin eru obs ekki trygg, nema þín ást og trúfesti 

láti sjer vera annt um oss, í þínu skauti skaí)ar 

osfi enginn háski. Geym oss því, o Gu?)! og gef 

oss væra hvíld,; svo skulum vjer ab morgni, glaí)- 

ir uppvaktir, hrúsa þinni gæbsku. og heitra þitt 

nafn, þú ert sá Gub, sem gjorir dásemdarverkin, 
t 

J)ig loil englar og menn um tíí) og eilífí). Araen. 

V e r s. 
Lagi^: Ilver sem reisir hæga byggí). 

Líf mití og sár enn leiddir þú, lifandi GuS! 

frá nieinum; eg bií) raig ná?) þín aptur nú, um- 

gyrbi fribi hreinum. Verndafeu mig og raíiia vel, 

mitt aílt eg þinni gcymslu fel, traust hef eg á 

l)jer einum. Amen. 

Laugardags - kvold - bæn. 

Kptir þinni raiklu miskun, og inildiríkii rábstof- 

un, alvísi Gub! kemur eun þá nottin og kallar 

oss til hvíldar; svo kvebjum vjer, ekki einasta 

þenna dag, heldur og alla umlibna AÚku. Enn þá 

heíi eg, 0 Gub! fundib óteljandi merki þinnar ást- 

itr; cnn þá afvendabi hún olliim meinum; eim þá 

fann eg vib hvert andartak heilsu, blessuu, líf, 

krapta og frib; því skyldi þá ci sá!a mín og hjarta 

# 
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meS undrandi lofcning lýsa þinni náí), áat 

tryggfeum, og lofsyngja þínu nafni meb inniíegri 

auSniýkt. Enn jafnframt þvíættiega^ gæta þes.s» 

hvert eg'hefí verií) eins og injer bar ab vera; 

vitni nu mín samvitskaog hjarta, hvert eg heii látib 

þá óþreyttu mildi míns góba foburs, ávinna mig 

íil ab forbasí syndir ogglæpi. OGuí): eg blygb- 

ast, því eg veit ab þitt alskygna auga sjer og 

þekkir grannt allt mitt dagfar og líferni; enn þab 

hiiggar mig aptur á mdt, ab eg veit þú ert fús 

ab miskuna og fyrirgefa, því flýr mín ond í 

þetta skjolib, og huggar sig vib kvoldrokkurs 

kvalir míns Jesú, hann bætti fyrir brotin mín. og 

fyrir hann vœnti eg vægbar. Æ, fabir! gef nijer 

krapt þíns anda, ab eg hjer eptir geti áformab 

og frainleitt eitt sanndyggfeugt, guferækife og ráfe- 

vandt lífenii, og vandafe mig því fremur, sem eg 

íiiin þú hefur mjer flciri syndir fyrirgefife; mcfe 

þvílíku hugarfari vil cg nú enda þenna dag og 

þessa viku; afhendi mig svo þjer, og vil vera 

þinn lífs og lifeinn. Blessa þú mína hvíld, og 

geym mig, því í þína mildu hond fei eg miít líf 

og sál í svefiii og voku. Amen. 

V e r s; 

Lagife; Mefean Jesús þafe niíela Tar. 

Dags og vikunnar cnding er, ímynd þess afe 

burtlífeum vjer, lof sje þjer, Gufe! sem gafsí oss 

iíf, gæfei margfold og varst vor hlíf, geym oss í 



12 

nótt vít grandi* og neyíi, gef oss svo farsælt æfi- 

slícií. og vœrt andlát í vorum deyí)! Amen. 

a b r a r 

V i k 11 - k V ö 1 d - li æ II i r, 
samdar af 

sjera Jóni lljaltalin. 

Sunnudags-kv0ld - bæn. 

Ó ! þu mikli Ijósanna fafeir og lífsins herra! Drott- 

inn Gub allsherjar! fram fyrir þitt náf)ar auglit 

kera eg syndug raaniieskja me& auf)mjúkri lof- 

gjorf) og þakklæti, fyrir þafi þú heíir á þessum 

degi vi&haldif) mjer mef) þinni miskunarhendi, og 

unnt mjer óverfeugum tækifæris af) búa migundir 

rainn dauf)a og frelsisstund. þú hefur leyft mjer 

- af)heyraþá inndælu raiist þinna lífsins orfia í dag. 

Hverju skal eg endurgjalda þjer fyrir allt þaf) 

gófa, sem þú veitir mjer, eg vil prísa þitt nafn 

mefan eg lifi, 0 Drottinnl eg má bljúgur játa, 

af) eg er þinn óhlýfinn sonur, sera af mjer heíi 

brotif) þína gæfsku mef) mínum syndum, sem svo 

hafa inntekif) mína náttúru, af) eg hefi þeim rjeíti 

glataf) af) heita þitt þarn; Drottinn Jesú 1 fyrirgef 

píjer mínar syndir og óhlýfmi, hinn sárheiti blóf)- 
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sveiti, cr þu sveittist í grasgar-biniim, burttaki mín- 

ur ranglœtingar, og vcri borgun fyrir mín afbrot; 

lát mig svo, helgaíiann af þinni forlíkandi nát, 

ganga til minnar hvílu ; vernda mig frá wiiu illu; 

þín verndarhond sje skjaldborg míns líkama og sái- 

ar; umgyrí) mig þínu almætti; haf þil þín augu 

vakandi yfir mjer þá eg sef, svo nær ininn lík- 

ami hvílist í sinni sæng, hvílist sála mín á þínu 

skauti; uppvek mig svo meí) gleíii og heilbrygoi 

til ab lofa þig á morgun. Enn þegar- hinn sí^- 

asti blundur dregst yfir augu mín í andlátinu, 

standi þá þinn dýrbarhimin opinn fyrir sjdnum 
t 

sálar minnar. Amen. 

Mánudags-kvold-bæn. 

O! þu eylífi fa?)ir, og almáttugi Gntil þú mikli 

hjálpari og verndari mannanna! ab þínum fdt- 

uin fell eg fáráí)ur syndari, og scgi þ'jer af 

klokku hjarta lof og ddauSlegar þaklcir, ai þu hefir 

enn þá einn dag sparaíi raig sekan syndara, og 

ei me& þíns rjettlœtis sigí) upphoggvib mig, hina 

visiiu eik. 0 Drottinn! hversu angráfeur má eg 

meíjkenna, ab eg hefi í dag scm bingafetil aukib 

minn syndareikningmeb einni stdrri •skuld, þar hver 

minnþankiog hegban erblandaí) meí) synd og rang- 
f 

læti. 0 Jesii! líttu í náb til mín, og fyrir þauii 

kvaladrdma, og þau bond; er þig bundu í þiniii 

pínu, leys þú af sálu minni oll bond vondra girnda; 

fyrir þann kvalaferil, er þú hlauzt ab ganga, frelsa 
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mig af glæpanna vegi, í>ín bend bindi inig og 

3nína limii frá ranglætinu, og greibi mína fætur 

fram á friSarins veg, þín náS ejeyfir mjeráþess- 

ari náítu og verndi mig frá olíu vondu, lát þína 

blessun vera yíir mjer; þitt andlits IJós Ivsa 

Ifnjer; þínar miskunar-hendur hjiíkra mjer, svo 

eg Óhultur hvílast raegi, og vœnta þess meb glebi 

upp vakna meiga á morgun, til aí) prísa þínu 

gæbsku. Enn nær eg síbast skal leggjast í mína 

hvilu og bjóba vinum og verold gótar uætar í 

síbsta sinn, tilbu þá, minn góbi Jesul hvílu sálu 

ininni í þínu dýröarríki, og lát mig fyrir þínar 

kvalir, er þtí leibst, leysast af daiilbans dróma, 

svo eg megi í óútraálaniegum fognuhi og dýríi upp 

aptur vakna. Amen, 

þ r ibjudags-kvold-bæn. 

Miskunsaini Gub, og mildiríki fabir! eg segi þjer 

af hjarta þakkir og lof fyrir þab þií hefir unnt 

rajer heilsu og lífs allt á þenna dag, og hefurhlíft 

injer vib freistinganna ofureíli, og leifct minn fót 

úr þeirra snorum; já, þd ' liefur geymí sá!u og 

líkaina minn frá allskyns mcinum. þína miskiin, 

minn Guí)! skal eg lofa alla tíraa. Æ! hjartans 

fabir! svo sein þu hefur gjort mjer allt til gó^a, 

fivo heíi eg þar á inóti gjort þab scni þjer var til 

stygglar; hver stiind,^já, hvert augnablik minna 
f 

lífdaga er saurgaí) meb Sifelduin glæpum. 0 ! mig 

auma manneBkju! hver mun frelsa mig frá líkama 
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þesea dau^a! hver mun græSa sár synda minna, 

sem samvitskan er særb meí)? hver mun þvo og 

hreinsa mín sálar kaun? hver mun skýla nakleika 

minnar sálar fyrir augliti hins rjettláta Gubs? 

Enginn utan þú, 6 Jesii! til þín ílý cg, láttu þinn- 

ar fribþægíngar krapt græíia sár mín, og skýla 
' f 

sálar minnar sjiikdómi og nakleika. I þínu írausti 

geng eg til minnar hvílu, lát þína heilogu 

engla setja skjaldbprg í kringura sæng\ mína á 

þessari nóttii, svo eg hættulaust hvílast megi; mína 

sálu fel eg þinni verndan og fol^urlegu umsjdn; 

gef mjer svo heilum og glabværum á morgiin ab 

vakna af raínum svefni, og lofa þig, minn Drotí- 

inn! Lát mig í þjer lifa meban eg lifi, og í þjer 

deyja þá eg hjeban fara skal; gef mjer á hinura 

síbasta degi a& upprísa í krapti þinnar forþjen- 

ustu. Amen. 
f 

Mibvikudags - kvold - bæn. 

tof og heibur og þakkargjorb sje þjer, Ijdssins 

og lífsins herra, Drottinn Gub allsherjar! undir 

þinni tilsjdn og. varatekt heíi eg lifab og utendab 

þcnna dag, án alls skaba og háska, svo sáía, iíf 

og allt hvab mitt er, er lukkuiega ieibt frarn á 

þetta nálæga augnablík. Lofabur og vegsamabiir 

vertu, orláti gjafarinn allra gábra hluta! þín náb 

vægi mjer sekum, sem dag frá degi fjolga synd- 

uni og rangíætingum mínum, eí)Ii mitt er fordjarf- 

ab, og mín náttdra spillt; miít bjarta er sjúkt, 
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og allar mínar tilhnegingar afvegaleiddar, hvera- 

vegna eg má skjálfandi standa fyrir augliti hins 

rjettláta Drottins. Hvah skal eg tilgjnra, engin 

eni mín Urrœfci onnur, enn aS flýja til þín, 6 Jesií! 

hvers klæí>afaldur uppfyllir þá himiiesku Jerusa- 

lem, megi eg ab eins snerta hann, mun eg heill 

vert)a; bih þinn fnfeur fyrir mjer ab hann ekki 

láti síua rjettlátu reifei yíir mig koma. Uppræt 

mig ekki, heldur lát mig í nótt umvaíinn vera 

þínum miskunar fabmi, veri þitt gubdómlega 

rjettlæti einn múrveggur í kringum mig, svo raín 

sál og líkami óhultur hvílast kunni á þessari kom- 

audi nóttu, ab eg morgundagslns Ijós megi glat- 

vær sjá. Enn nær þín alvizka ákvaríiab hefir 

láta daubans beiska blund koma yfir mig í mínu 

andláti, vertu þá, ó Jesú! nálægur, flyt mína sál 

í þitt himneska dýríiarríki, hvar hún uppvoknub 

ah morgni þess eilífa sabbats - dags, megi þig án 

enda lofa og prísa. Amen. 

Fimtudags - kvold - bœn. 

Alraáttugi Gub, þú æSsti stjórnari allra Iilutaíeg 

óverbug skepna birtist skjálfandi fyrir skorþinna 
% 

fóta, framberandi mitt aubmjúkt skyldugt þakk- 

lætis kvold-offur fyrir alla foSurlega umsjón á 

mjer á umliSnum degi; þinn voldugi armleggur 

hefur tryggilega verndaí) mig, frá minni fyrstu fæb- 

ingar og tilverustund, svo ekkert skaí)ræí)i hefur 

mjer granda'^, hverki á sál eíiur líkama, jafavel 
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þó eg meí) míniim yfirtro?islum hafi þína rjett- 

ferbugu reiSi verSskulda^. Ó! minu Gub! mitt 

ebli er fordjarfab, eg em í syndinni getinn, og 

í syudum hefi eg allan minn aldur ali& allt til 
f 

þessarar stundar. 0 Guhl væg þií mjer veikum, 

lát þíns sonar Jesií Krists forþjcnan afplána 

og burttaka mínar misgjorííir. Lát þinn heilaga 

anda leiba mig á veg þinna blessuSu lífsins orba, 

svo eg játi og gráti synd mína, í sannri yíirun. 

Jiín miskunarhond skýli nijer; lát þína lieilogu 

engla vaka yfir minni sæng þessa nótt, svo óvin- 

arins árásir megni mjer ekki mein ab viiina; lát 
% 

sálu mína, hvert cg sef eí)ur vaki, ætíb vaka hjá 

þjer, og loksins þá mín augu í daubaniim aptur- 

lykjast, opna þá^augum míns innra manns þína 

himnesku Jerusalem, hvar eg þig lofa og prísa 

fái um allar aldir alda. Amen. 

Fostudags- kvold - bæn. 

O! þil líknsami guí), og lífkroptuga iippspretta 

ails þess góba! fram fyrir þinn náfearstól kem eg 

nibursleginn og þjábur syndari, undir byrfearþnnga 

minnar breisku náttiíru, mœnandi míniim truar 

augum til þiiinar miskunar, móti hverri eg hcíl 

svo þrálega brotib meb mínum illverkum til orSa, 

verka og vondra hugrenninga, í þessum pyndum 

hefi eg ráfab eins og villtuí* sauLur í gegnum 

volundarluls þessa villugjarna heims. Ending 

þcssa dags áminnir mig um, aí) um sf'öir muni 
2 
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líl&a ab því takmarki, á hverju eg uppskera muni 

verÖug laun fyrir þa& eg hjer nií)ursáí)i, og, <5 í 

hversu má eg kvíÖa ab yfir mig muni, sem snara, 

falla endurgjald þab, sem ollum athugalausum og 
f 

óvibbánum syndurum er fyrirbúib. 0 Jesú! þú 

sem lííib í Ijús leiddir, nær þu daubann deyddir, 

lát raig ekki í mínura syndum útaf deyja; gef 

mjer á þessari kvold-stundu aí) afþvo mefe heit- 

um ybrunartárum mitt ranglæti; minnstu mín, Drott- 

inn I þ<5 eg sje þess úverSugur; minnstu þeirrar horm- 

ungastundar, á hverri þú varst yfirgefinn, og yíir- 

gefmig aldrei, varpa mínura yfirtrobslum frá þínu 

heilaga augliti, svo eg glabur af þinni fyrirgef- 

andi iiáb, ganga megi til minnar hvíldar, gef mjer 

væran svefn og rúsama hvíld í þínum ástríka 

faburfabmi; lát þína vinstri hend iindir mitt hof- 

ub, enn hin hægri umfabmi mig. Minn andi vaki 

hjá þjer; þitt Ijús lýsi yfir mjer, svo eg fái meb 

glebi ab sjá Ijús þeas blessaba morguns. Lát 

hvern lífsdag minn vera undirbúnings dag til 

minnar burtfarar, svo nær eg skal flytjast burt 

frá þessum sorga - og eymdadal, ab mjer þá opn- 

ist greibur vegur gegnum dyr daubans til þeirra 

lifandi vatns - strauma, sem fram fljóta af stóli 

lambsíns. Bænheyr þab, 6 Jesú! fyrir þínafor- 

þjenan. Amen. 

Laugardags-kvold-bæn. 

Hailagi Gub! þú yndislega Ijós allra sorgmœddra 

w 
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sá!na, er sitja hjer í skugga heimsins synda-myrk^a, 

bííiandi eptir lausn frá þessu fangahúsi, eg auin 

og 6ver?)ug skepna, sem dag frá degi þokast nær 

mínu fagnafearfulla takmarki, upphef mitt hjaría 

í h£eí)irnar til þín, me?) aufemjúku þakklæti og lof- 

gjorí) fyrir þína grunnlausu gæbsku, sem hefur 

enn í dag og alla þessa viku, geymt mína ©nd 

og líf frá ollum háska, svo eg heíi me& rúsomu 

gefei noti?) þinna foíiur-velgjor&a. Æ! minni er 

eg, Drottinn! allri þinni ást og trúfesti, sem þú 

hefur aufesýnt mjer, þar eg má bljugur játa, ab 

eg hefi ekkert fremur verfeskulda?) enn þínarei?)!, 

og ekki forþjenab þína náfe. 0 minn Gubl þess 

fleiri daga og ár sera þú lofar mjer aí) lifa, þess 

fleiri syndum safna eg. Ending þessarar viku 

minnir mig þar á, aí) ending allra hluta sje nær. 

Endir þessa dags kennir mjer, ab kvold minnar 

æfi og kvoid þessa heims muni eittsinn, fyrr eb- 

ur síbar, yfir koma, á hverju eg hlýt ab standa 
f 

reikning allra minna daga- og vikuverka. 0! 

herra Gub! hvar mun egþá standast? hver verSa 

þá mín úrræíii? engin, já alls engin, utan þau, 

ab flýja, minn Jesú! ab þínum miskunarfútum. 

0! þú náfearríka uppspretta allrar gæbsku I yfir- 

doggva mitt harfea hjarta meb nábardogg þíns 

heilaga anda, svo þa?)an útfljúti tár hræsnislausr- 

ar yiirunar. Drottinn I lát allar mínar ranglteting- 

ar vera huldar fyrir þínu augliti. Lát mig í nútt 

vera umvafiun þinni forsjún; bú þjcr hvílu í mínu 
2* 
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brj(5sti, og haf þína vistarveru hjá mjer; lát mlg 

hafa huggun og von í þjer einum; lát þitt nafn 

vera eitt minnisteikn í mfnum hondum ; lát þitt 

bl(5í)uga kvalastríí) vera afmálah fyrir auguin sálar 

minnar; breib þína honcl yíir mína hvílu; undir þfna 

varatekt fel cg mína sál, líkama og allt hvaí) mjer til- 

heyrir; vak þú yfir mjer, þú Israels vaktari I seni 

ekki sefur, og lát mig hraustan uppstanda á inorg- 

un, til ab lofa og vegsama þitt heilaga nafn. Enn 

ab síbustu, þá eg skal fyrir tímanlegau dauía 

hjeban fara, og sála mín hlýtur aí) skilja vib lík- 

amann, greifei þá þín blessub náíiarhond, Drott- 

inn! sál minni leií) til þess eyliTa dýrí;ar must- 

eris, ab hún þig um þann endalausa sabbaísditg 

eylíflega dýrka megi meí) ollum englum og út- 

yoldum. Ainen, í Jesú nafni, amen! 
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þ r i b j u 

Viku - kv0ld - bænir, 
samdar af 

Br. liassciiluis* 

Sunnudags-kvöld - bæn. 

Ð rottinn Gufe! fafcir á himnum, og herra ntín^ 

lífs! þín verk cni einsomul gæÖska og trufesíi; 

þil hefur mjer á þessura degi lifandi vibhaldih, 

allt gott aubsýnt, og eptir þinni stdru miskunscmi 

varbveitt mig fyrir jollu illu; líjQ?) og allt goít hef- 

ur þú mjer veitt, og þín umsjón hefur varbveíft 

minn andardrátt; þar fyrir prísar þig mín sál, og 

minn munnur er fullur af þinni lofgjorb; hjálpa 

mjer framvegis fyrir þíns nafns sakir, þú bless- 

aba ísraels traust! afmá mínar raisgjorbir sem 

eitt ský, og mínar syndir sem einaþoku; hreinsa 

mína samvizku af daubum verkum, fyrir þab íít- 

liellta sakiausa blúb Jesú Krists, taktu ekki þíiiíi 

bond í burt frá mjer, og yfirgefbu mig ekki. ^já 

þú, elskulegi fabir! nú cr núttinkomin, og diram* 
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an náiægist. Æ! þu mitt fegursta Ijás ! yíirgef 

mig ekki; mín skæra sol, gakk þá ei undir í mínu 

hjarta; settu vakt þinna heilngu engla í kringum 

mig og alla mína, a6 þeir mig og mína frá 0II- 

niii ska?)a og háskasemdum á lífi, æru og gÓtsi 

náSarsamlega var?)veiti. Blessa þú minn svefn, 
f 

og lát mig í þjer hvíld og rúsemi hafa. 0! þú 

aiieina gúí)i Guí) og fa&ir! þjer befala eg mig, 

míii von er á þjer einum, í þjer vil eg nú útaf 

sofna, undir skugga þinna almættis vængja verb 

eg vel varbveittur, taktu aí) þjer framvegis mína 

sál, og lát mig aptur, eptir þínum náSar vilja, á 

inorguu þjer til dýrbar og lofs uppvakna, fyrir 

árnabarorSíis sakirþíns elskulega sonar Jesú. Araen. 

Mánudags - kvold - bæn. 

Síú er þessi dagur umlifeinn, allra gó&gjarnasti 

og elskuríkasti GuB og fa&ir! A honum hefi cg 

fyrir þína sta?)fastlega vakandi nábar forsjún, foÖ- 

iiriega varbveittur veri?) frá ollum lífs og sálar 

skaSa og háskasemdum; þinni miskunsemi þakka 

eg þar fyrir af nllu hjarta, og grátbæni þig aub- 

injúklega í nafni þíns elskulega sonar, míns end- 

uriausnara Jesúl fyrirgef mjer, 0 fafeirl allt þaí), 

mGh liverju eg heíi á þessum degi, í hugrenn- 

ingum, orí)ura og verkum þig styggt og moíigab. 

Æ! miskunsami Guí)! þú sem a?> ert fullur náí)- 

ar og gæhsku, minnstu þess stora lausnargjalds 

míns elskulega endurlausnara Jesú! Vertu mjer 
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fyrir þess sakir náfeugur, og tilreikna ekki mínar 

þungu syndir sálu minni; miskuna þig yfir raig, 

(5! þu allra elskuríkasti Gub! eg ligg hjer fyrir 

þínu heilaga augliti me?) sundurkr^mdu hjarta. 

Æ! Drottinn GuS! vertu mjer auraum syndara 

náhugur, snú þú augum þinnar foSurlegrar misk- 

unar til mín, og lát þína heilogu blessun, hlífí) 

og var&veitslu á þessari yfirsíandandi nðttu yfir 

mig koma. VarSveittu minn líkama og sál, alla 

mína og allt livab mitt er, fyrir allri neyb og háska- 

semdum; lát enga Iirœí)slu efeur hormung yfir oss 

koraa; vak þú yfir oss, vort hjálprœíii, heill og 
f 

hellubjarg, uppá þig alleina reihiegmig. OGufe! 

undir skugga þinna náí)arvængja hefi eg mitt traust. 

Æ! náhugi Gu?)! hugga þú á þessari núttu allar 

harmþrungnar og yfirgefnar manneskjur, lát þína' 

gæ^sku styrkja og hughreysta alla þá, sem sturl- 

ahir og freistabir eru, og vertu náfeugur allri þinni 

kristni, þeim litla húp þinna útvaldra, Drottinn 

Gufe, almáttugi fafeir! í þínu trausti legg eg mig 

nú til svefns, lát þína heilogu engla vera mfna 

vaktara í kringum mig, og í rjettan tíma þjer til 

lofs og æru vekja mig upp aptur; þjer sje dýrh 

ab eylífu! Amen. 

f^rihjudags-kvold-bæn. 

Hvernig kann eg þitt nafn núgsamlega a?) upp- 

heíja, og þína elsku vcrfeuglega aSprísa? 0! þú 

allra elskulegasti Drottinn Jesú! J>ínum náfear- 
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vængjum heíi eg þafe aS þakka, aí) eg mch öHu 

því eg er, og mjer tilheyrir, hefi á þessum degi 

nábarsamlega var&veittur, og frá ollum háska og 

álukku verndaí)ur verib. 0! Drottinn .Tesú! minnstn 

mín og framvegis til hins bezta, og láttu mjer ei 

á þessari nðtt þína nábarsol undirganga. Vertu, 

61 miskunarríki frelsaril allt til míns lífs enda, mitt 

Ijús og mitt athvarf; minnstu ekki á mínar ylir- 

trofeslur, meb hverjum eg heíi syndgafe á múti þjcr, 

fyrirgef mjer allar mínar vitanlegar og dvit- 

anlegar syndir, og veit mjcr þina náb og hjástob 

framvegis, svo ab eg vegna hreinnar elskutilþín, 

foríiist og ílýi alla girnd og lysting til syndarinn- 

ar, ab eg gefi þjer alleina rúm í mínu hjarta, og 

þig þar einan herbergi, og í þinni viíiurkenn- 

ingu og útta staifastlega framhaldi. 0! þú elsku- 

legasti herra Jesú! snú þú frá mjer allri hörm- 

ung lífs og sálar, vertu á þessari núttu mínvenul 

og fastaslot, aít mig ekkert illt hendi. Drottinn! 

eg er þinn, og þú ert miít hofub, yfirgef þú mig 

ekld, sem er einn limur á þínum líkama, á þjer 

einum er oll mín von, lát mig ekki til skammar 

\exhdL. Blessa þú minn svefn, og gef mjer aptur 

uppv0knu?)um a?) prísa þig meb gla^værum anda. 
/ 

Bœnheyr mig, Jesú! mitt Ijds og líf, fyrir sjálfs 

þíns sakir. Amen. 

Mibvikudags-kVold-bœn. 

Allra olskuríkasti Gub, og nábugi faíiirl þú sem 
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hefur skapab daginn til erfiblg, enn ndttina Íi1 

hvíldar, eg vil nú gefa inig til hvíldar á þessari 

nsetur - stundu, en mitt hjarta og samvitska vitna 

fyrir injer, ab eg haíi þitt trúa fobur-hjarta meb 

mfnum syndum margfaldlega til reibi reitt, og 

þess vegna þína reifei, framar enn náÖ verbskuld- 

ab, samt kcm eg nú aptur til þín, og bib um náb 

og fyrirgefningu. Æ1 liimneski fabir! burtkasta 

ekki þínu barni í þiniii rcibi, minnstu á þín eg- 

in orb, ab þú viljir ekki syndugs manns dauba, held- 

ur ab hann snúi sjer og lifi. þab er mjcr allt afhjarta 

leibt, er cg hcfi misgjort. Snú þú mjer, Drott- 

inn! svo verbur mjcr snúib. 0! himneski fabir! 

taktu mig á þessari iidttu, þína aumu barnkind, 

undir varbveitslu þinna miskunarvængja; vernda 

minn líkama og sál á alla vegu; vertu á þessari 

dimmu ndtt fagurt Ijds minnar sálar, og cf nokk- 

ur dlukka, fár ebur neyb kynni yíirbangandi ab 

vera, svo haltu mjcr, Drottinn! undir vernd þinn- 

ar handar, ab mjer ekkert illt ab hjondiim komi, 

varbveittu mig fyrir ilium og drdlegum draumuin, 

fyrir dnaubsynlegum og þuiigum umsorgunura. 

Miskuna þig yfir ,allar þínar manneskjur; vertu 

Íœkning þeirra sjúku, og hlífb þeirra. Amen. 

I þínu nafni vil eg nú meb glebi út af sofna. 

Drottinn minn Gub! vcrtu hjá mjer, vertu míii 

vernd, og vak þú sjálfur yfir mjer, eg fel mig 

þjer, og bib af hjarta, láttu núg á morgun glab- 

an uppvakna, og gjor svo framvegis vib inig, 
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optir seni þii viUt; verfei þinn vilji; vertu mjer 

náínigur, og lát þína miskun koma yfir mig, því 

eg vona á þig. Amen. 

Fimtudags - kvnld - bscn. 

Ðrottinn GuÖ faí)ir á liimnuml fullur náfcar og 

góbgirni, þii sem aubsýnir miskunsemi í þúsund 

iibu, hvernig kann eg þitt nafn nogsamlega ab 

prísa, og þess lof ab útbreiba, þii sem hefur lát- 

ib niig þenna dag fyrir utan allan háska og skab- 

semi útenda. ÆI gobi himneski fabir! taktu nú 

af rajer til borgunar hjer fyrir, þab fullkomna 

oftur þíns elskulega sonar Jesú, og vertu mjér 

nábugur og miskunsamur fyrir hans skuld; þú 

ert mitt Ijos og eitt öruggt hjálparhorn; taktu mig 

nú upp á þinn nábar armlegg, rainn Gub! þú sem 

hcfur lofab ab gleyma mjer aldrei; mitt hjarta er 

angurvært vegna minna synda. Miskunsami Gub! 

fyrirgef mjer, og gef mjer einn glabværan anda, 

ab eg í sannarlegu trúnabartrausti megi kalla til 

þín: Abba, elskulegi fabir! Lát mína sál stab- 

fastlega í þjer hvíld hafa, og þegar mín augu og 

líkamans lirair hvílasí, svo haltu, 61 mildiríki Gub! 

þínum augum ávallt vakandi yfir mjer, ab engin 

ólukka kunni ab snerta mig; eg gef raig undii* 

Jíína fodurlegu forsjún á þessari nottu, minn lík- 

auia, mína sál ogallamína. Drottinn! bafbu um- 

sjon yfir mjer, svo ab eg fyrir oliu illu, og allri 

horraungu vel varbveittur verbi og fyrir þína náb- 
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ar fórsjon aptur uppvakni til a?) lofa þig og veg- 

sama; hugga þú einnig á þessari núttu allar hariii- 

þrungnar manneskjur, og lát þá alla seni þitt 

blessaí)a nafn, í nafni þíns elskulega sonar ákalla, 

þinnar gu&domlegu hjálpar hluttakandi verí)a ; veit 

mjer þína foburlega náíi og hjástob, o! þú goíi- 

gjarnasti faí)ir! ab eg fái svo lifaí), ab eg aí) end- 

uSura mínum dogum, og þeirra armæíiu, komist 

til eylífrar hvíldar og rosemdar á himnum. Bæn- 

heyr raig, og miskuna mjer, minnGub! fyrir þab 

kroptuga árnabarorb og forþjenustu þíns sonar, 

míns frelsara Jesú Krists. Amen. 

Postudags-kvold - bæn. 

Ijofabur veri Gub! dagurinn er enn núlifeinn, og 

nÚítin yfirkoinin, eg kem og einn dag eptir ann- 

an nær minni grof og mínum dauba. Æ! allra, 

elskuríkasti Gub og fabir! þín náb og .úmælan- 

leg miskunsemi hefur eiin á þessum degi svnt 

mjer mebaumkun, og raig án alls háska og skab- 

semi verndab. Trúfasti Immanúel! hvaí) fobiirlega 

umsorgun ber þú fyrir þínum bornum! hvab mildi- 

lega og krnptuglega verndar þú þau fyrir olliun 

óforum! Æ! ab eg kynni aí) þjóna þjer svo full- 

komlega, sem þú fullkomlega raebdeilir oss þinni 

ást og kærleika, enn æ! því verr! eg má meb 

angurfullu hjarta mebkenna, ab eg hefi þig, þú 

heilaga vera! me?) mínum syndum, þenna dag svu ^ 

mjfifg etyggt og múbgaíi. Drottinn Jesú! fyrir- 



gcf&u mjer samt vegna þinnar dýrmætu forþjen- 

ustu. Lát og þessa ndtt mig þína aumu barn- 

kind, þinni náb og umsorgun falda vcra, lát 

þinn gu?)dðmlega frib yfir mig koma bæííi á lífi 

og sálu, ab eg megi Ijás morgundagsins me?) glab- 

vœru hjarta fáaÖlfta. Veríu nábugur ollum þeim, 

er þig í rjettri tru ákalla, og miskuna þig yíir 

allan kristindáminn. Lát þitt heilaga blóö ekki 

verÖa til ónýtis á nokkrum maiini. 01 Drottinn 

Jesu! láttu á þessari nóttu Ijós þinnar gubdóm- 

legu nábar fagurlega yfir mjer skína, aÖ mín sál 

í því Ijómancla Ijósi vaki alla tíma til þín, og ab 

eg fyrir íruna hafi allan minn fognub í þjer, 

þangab til ab eg á þeim efsta degi, fœ ab sjá þig 

augliti tii auglitis. þessa beiÖi cg þig, minn dýr- 

mœti endurlausnari! sakir þíns kærleika og ó- 

brygbanlegu fyrirheita. Amen. 

Laugardags - kvold - bœn. 

]þíu náfe og miskunsemi, þú nábugi Guí), og mildi- 

ríkasti fabir! er svo sem þú crt sjálfur, þab viöur- 

kennir mín sál meí) hjartanlegu þakklæti á þess- 

ari kvoldstundu. Fyrir þína foíiurlcgu miskunar- 

hond hefi eg á þessiim degi og alla umlibnaviku 

frá ollum slisum, fári og ólukku venulaÖur vcriÖ; 

miskuna þig yfir mig framvegis, himneski faÖirl 

eptir þinni óendanlegu gæÖsku, og afmá allar 

mínar misgjorcjir. Tak ekki frá rajer og afsegÖu 

iujer ekki þína náb og hjástoÖ þína, minn Drott- 
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inn! Yfirgef þú mig ekki í minni neyfe, fyrir sakír 

þíns hjartans sonar hjarta bloí)s og heilogu for- 

þjenustu. Æ, minn Drottinn Jesú! kom þú mjcr 

til hjálpar me& þinni kroptugu fyrirbon og árn- 

a&aror&i, og lát mitt angurfulla hjarta þessi þín 

huggunarríku orí) fá ab heyra: fribur sje meb 

þjer. Drottinn Gub, heilagi andil vertii minn meist- 

ari, og hjálpa mjcr í olium mínum, brciskleika. 

0! þú blessaba þrenning! lát mig undir verndan 

þíns gubdómlega alnuetíis, sem þitt barn. vel 

varbveitían vera, og geym mig þar á þessari iiúttu, 

dliultan fyrir ollum liáskasemdum lífs og sálar; 

mína sál og líkama, og allt hvaÖ þín náb heíir 

mjer geíib, fel eg þinni gubdoialcgu forsján, og 

fuburlegum kærleika. Vak þú, 6 Drottinn! yfir 

mjcr svo engin úlukka sncrti mig, njc kunni nokk- 

urt angur ebur úróa’ ab gjora. Svo legg eg mig 

óhultur til svefns, minn Gub! því þú ert meb 

mjer. O! þú heilaga þrenning! þjer fel eg mig 

nú, og alla tíraa, vertu meí) mjcr í lííi ogdauba; 

lát mig eptir aflibin nœturmyrkurin fá ab sjá apt- 

ur dagsljósib glaban og heilbrigban, til þíiis nafiis 

æru og vegsemdar. Amen, í .Jesú nafni! Ainen. 
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r j ö r í) u 

Vikn - kveld - bænir, 
eamdar af 

sjera liallg^rimi sál. Pjetursisyni. 

I presti aÍ5 í?aurbæ á Hvalfjaríiar6tr0nd frá 1651 til 1669. 

Sunnudags - kv^ld - bæn. 

Alrnáttugi Guí! og gábi himneski fabirl þii sem 

skapabir bæbi hirain ogjerb á fyrsta degi, og hef- 

ur gjort eitt Ijós fyrir þitt orS, eg bib þig, skapa 

þú í mjer eiít hreint hjavta og láttu súl rjeítlæt- 

isins Jesúm Krisíum upprenna í mjer, fyrir hvern 

. eg verbi upplýstur til eilífs lífs, og heitur í elsku 

og kærleika til þín ásamt míns samkristins náunga. 

Veittu mjer, minn gúbi Gubl ab eg forbist verk- 

in myrkranna og hegbi mjer svo sem Ijóssins barn, 

drýgi ekki syndanna myrkurs skaMcg næturverk, 

helclur ab cg lifi sibsamlega, svo sem á degi, og 

ekki .alleinasta hegbi raínu Kferni ústraffaniega fyr- 

ir allra manna augum, heldur og einnig obrum til 

góbs og loflegs eptirdæmis; þetta veittu mjer, og 
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styrk þú mig hjer til fyrir verkan heílags anda, 

í Jesú nafni. Amen . 

M ánudags-k vnj d - b íe n. 

Eilíli miskunsami GuÖ og fabir! þú scm ab vil- 

heldur þeirri storu himinsins festingu, og lætur 

ekki þaun mikla skýanna þunga, sem í loptinu 

sveimar, falla, enn þú vjer kunnum ekki siíkt ab 

þekkja; svo virbstu cinnig festingu og himniþinri- 

ar kristilegrar kirkju ab viMialda hjer á jarfcunni 

miskunsamlega, og krisíindominum, sem er mjog 

þjábur og undirþrykktur, meb þinni ná^ugu 

hjálp og heilagri absíob, til verndap og fulltíngis 

ab koma. þín er dýr&in, heifcurinn og vegsemdin! 

þú kannt þab vel ab framkvæma; og líka svo sein 

festingin er þú skapabir’á þessum degi, hún hleyp- 

ur um kriiig á 24. stundum, svo morg hundrub, 

já, þúsund mílur vegar, og heldur svo algjorlega 

þessa þína skikkun, aí) þar vantar ekki nokkub 

uppá, svo virbstu einnig ab stjorna mjer og hjálpa, 

svo eg hratt og viljuglega hlaupi veg '^g goíu 

þinna gu?)dúmlegu boííorba, og aíi eg yfírtrobi al- 

drei skikkun og setninga þíns hcilaga logmáls, svo 

lib hvorki þessi dagur og nútt, ehur nokkurannar, 

verli mjer reibi dagur, ebur eilífrar refsingar nútíl 

Í>etta veiítu mjer í nafni míns endurlausnara 

Jesú Kristsl Amen. 
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þrifejudags-kvöld-bæn. 

O! þú almáttiigi drottinn og eilííi Guí)! þú sem 

á þessum degi safnabir votnuinim í sinn staí), og 

gjoríiir jorfeina þurra og ávaxtarsama; ó Drottinn! 

varna þú og apturhald vatni lijormunganna, og 

ílohi ofsúknanna, liverjum opt til samans slær yfir 

þína kristilega kirkju, svo ab þinn andlegi aldin- 

gar^ur, sem þú sjálfur hefur uppbj'ggí, ekki yíir- 

flotinii el;a eybilag^ur ver^i; heldur gefi af sjcr 

mikinn, já, þúsundfaldan ávoxt, sem þjer vel þúkkn- 

ast, þjcr til lofs, æru og dýrbar. Allra kærasíi ' 

fabir! vi?}haldtu mjer í þessum þínum andlegum 

aldingarfei, svo sem eiiiu frjófsomu trje, ogblessa mig 

svo eg gcíiafmjer úaflátanlega mikin og gofcan ávoxt 

trúarinnar og þolinmætinnar, vonarinnar og kœr- 

leikans, og annara kristilegra dyggSa, og ah eg verM 

ekki magnþrota og kraptlaus, undir hita og þunga 

krossburharins, hcldur standi fastur, grundvalia?)- 

ur og óbifanlegur í trúnni, svo sem vcl grúfeur- 

sett pálmavilartrje, og þá eg heii nógu lengi 

staíiií) í aldingar?)! þínum hjer í beimi, þá flyt þú 

mig inn í þann himneska Paradísar aldingar?', svo 

eg þar inni blómgist og ávoxt færi eilíflcga. Ujer 

um bœnlieyr, góbi Guí)! fyrir Jesúm Kristum, 

blessahur og lofabur ab eilífu! Amen. 

Mibvikudags - kvold - bæn. 

O! þú miskunsami GuS og fabir! þú sem á þess- 

um fjórba degi heimsins skopunar settir á fest- 
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ingu hiffiinsins tunglife og stjornurnar svo sem bjort 

og skært skínandi Ijds, sem gefa skyldi tfma,. daga 

og ár, gcf þú og alla tíma skært skínandi stjornur 

á himin þinnar kristilegrar kirkju, rjettsinnafea og 

trúlynda orbsins kennendur og predikara, uppáþab 

ah fyrir þeirra lœrdúm og orí)sins framburb, mættu 

íillir kristnir mcnn fræddir og leiddir verí)a til 

sáluhjálpar; látíu Ijos þíns heilaga evangelíum, 

úaflátanlega skína fyrir oss, þangab til vjer um 

síbir prísum þig allir sameginlega í þínu ríki, hvar 

vjer munum í Ijoma þinnar náíiar og dýrfcar, lýsa 

sem stjornur um cilífa tíí), þangab viríjstu ab 

llytja oss og færa frá þessari verold þá þjer þúkknast 

fyrir forþjenustu sakir þíns sonar Jesú Kristí, vora 

blessaba árnafearmanns og mcibalgangara! Amen. 

Fimtudags-kvold-bæn, 

O! þú almáttugi GuS! og allra kœrasti him- 

neski fa^ir! þú sem á þessum degi, íþeirri fyrstii 

skopun, lagí)ir þína blessun yíir fiskana í sjúnum 

og fuglana í loptinu; voínin og enn nú meí) fiska, 

og loptib me?) fugla úaflátanlega uppfyllir. Gef 

þú volu?)um og vesælum manneskjum þína náí), ab 

vjer út af þessari þinni ríkuglegri fyrirhyggju 

færum oss til kroptugrar huggunar, þa?) ab þú 

munir ekki ylirgefa oss þín aumu born, sem þinn 

elskulegur sonur hefur endurleystmeb sínu blessaba 

blúí)i, heldur miklu framar liafa umsorgun fyrír 

oss, og blessa oss og frelsa frá ollu illu; hjálpa 
3 
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þd oss og gef oss þfna náb, ab vjer eins og gá?i" 

ir, heilnærair fiskar veiddir ver?)um og saraansafn- 

&biT í neti þins heilaga ov'bs, og þess hcilaga prje- 

dikunar erabættis. þú hcfur lofab og fyrirheíti?): 

ab þú viljir þín trtíu?) born vernda undir þínura 

nábarvængjum eins og hœnan gjorir vib sínar unga- 

kindur; svo virbstu ab útbreiba þína iniskiinarog 

verndar vœngi yfir oss, svo ab sá helvítski grip- 

fugl, dj^fullinn, geti ekki fordjarfab oss í nokk- 

urn raáta, og líka svo sem fuglar hiininsins, er 

þú skapabir á þessura dcgi, taka strax til ab lofa 

þig meb sínu kvaki, ab upprennandi deginum, og 

viija svo sem bibja þig um fæbu, og láta ekki 

af um daginn ab kvaka og hljtíba, cins og vildu þeir 

sinn borbsálm lesa, og meb sínura song sig þakk- 

láta aubsýna; svo virbstu og, gtíbi drottinn! ab 

uppláta vorar varir, til ab hcibra þig og ákalla, 

dýrka og vegsama, svo ab vjcr sjeum ckki lakari 

ebur BÍbur enn fuglarnir og abrar skynlausar 

fikepnur, lieldur miklu fraraar ab vjcr racb hcitri 

alvoru þig lofum, prísura og gofgum, uppbyrjandi 

hjer í nábinni mcb heilogum cnglura þaiin dýrb- 

lega lofsonginn ab syngja, og þar í dýrbinni þeira 

sama tíaflátanlega ab framhalda, segjandi: heilag- 

ur, heilagur, heilagur er Drottinn Gub allsherjar ! 

himininn og jorbin er full af hans dýrb. þetta 

veit þú oss fyrirþíns heilaga nafns sakir! Amen- 
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F^studags - kvold - bæn. 

^akkir og lof sje bjer, gúíik himneski faíir! fyr- 

ir þa?) þú hefur skapab oss meiinina svo sem 

skynsemdarfullar skcpnur, í heilagleika og rjetílæti, 

og gefib oss herradæmi aS drottna yfir joIIu jarl;- 

ííki. þakkir og bf sje þjer, gúbi lierra Jesú 

Kristi! þú lifanda Gubs sonur! fyrir þaí) þú hef- 

ur oss, fortapabar og fordæmdar manneskjur vegna 

falls vorra fyrstu foreldra, endurleyst, og oss apt- 

ur afrekab, og innleÍL)t í Guí)s ríki. þakkiroglof 

sje þjer, drottinn Gu^ hcilagi andi! fyrir þa^ þú 

upplýstir oss forblindaÍJar nianneskjur til eilífs lífs, 

og þar meb hreinsar oss af syndunum, fyrir orí:- 

ib og sakramentin, og endurnýar oss til eins hei- 

lags Gubs musteris; þjei* sje lof og dýrb, þú há- 

hlessaba, heilaga þrenning, og þrefalda einingl 

frú því nú og tii eilífbarl Amen. 
t 

Laugardags - kvoid - bæm 
\ 

Almáítugi Gubl heilagi miskunsami fabir! þú sem 

skapab hefur himin og jor?) á sex dogum og alía 

hluti sem þar eru inni, og hvíldist á þcssiim seui 

var sá sjoundi dagur, gcf þú injer, þínum þjen- 

ara, þina náí), ab cg fyrir eina sanna trú, verb; 

hlutíakandl þelrrar Iivíldar og rúsemdar, sem þinr 

elskulegi sonur Jesús Kristur hefur mjer útveg-a'; , 

og afrekab; láttu mfna samvitsku hvílast af oi;- 

um þungum, andlegum og líkamlegum frelsíiug- 

um, og þá eg er búinn ab erfiba til fulls í þcss- 
3* 



4 

36 

íitn eymdadal, þá taktii mig í burtu eptir þínum 

iiábugum vilja, og innleib mig í þá eilífu hvild, 

Itvar cg megi meí) jollum títvoldum hafa og halda 

óendanlega sabbats glebi, eina eptir abra í eilífí:- 

inni. þetta veittu mjer, Gub fabir! fyrir Jestím 

Kristum þinn son, í krapti heilags anda! Ameu. 

F i m m t u 

Vikii - kvölíl - liœnir, 

eigna^ar 

sjera llallgpimi sál. PJcturssyni, 

pcesti Saurbæ á H-víilfjarbarstrnud frá 1651 til 1669. 

Sunnudags - kvold - bæn. 

fBab er ágætlegt aí) gjora Gufei þakkir, og ab 

syngja þínu nafni lof, þtí hinn hærsti! ab kunn- 

gjora þína náb ab kvoldi, og á næíurtímanum 

þína dásemd. Eg segi þjer þakkir, drottinn Gub, 

himneski fabir! fyrir Jestím þinn clskulegan son, 

voru herra, ab þtí hcfir á þessum degi mig bvo 

mildilega verndaí) og varbveitt fyrir joIIu illu, svo 

eg heíi í rósemi mátt framkværaa skyldu raíns kalls. 

Eg bib hjartanlega, ab þtí af gnægb þinnar misk- 

unar, einungis fyrir vcrbugleik þíns sonar Jestí 

Krists míns lausnara, fyrirgefir mjer allar mínar 
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syndsamlegii hugrenningar, orí) og gjoríiir, nieb 

hverjum eg heíi á þessum afíiSna degi mofega^ 

þinn gufedómlega heilaglcika; hjer um bi?) eg því 

í Jesú nafni, ah hann hefur mig svo heitt elska^. 

ah hann hefur sig sjálfan í daubann gefib minria 

vegna, og raínum syndum offrab á sjálfs síns lík- 

ama uppá trjenu ; í hverjum vjer hofum cndur- 

lausnina fyrir hans blúí), sem er syndanna fyrir- 

gefning, hverjum og svo bera allir spámenn vitni: 

ab í hans nafni fái allir þeir syndanna fyrirgefn- 

ingu, sem á hann trúa; þar fyrir bií) cgnúeinn- 

ig framvegis, vernda mig á þessari komandi núttu 

svo sem þinn augastein og skýl mjer undir þinni 

gubdúmlegu verndan, svo eg mæti engri ólukku, 

og engin plága sncrti mig. Eg fel mína sál, minn 

líkama, mína vini og vandamenn, og alla rjett- 

kristna, hvar helzt þeir eru í ollum londum, í þíiia 

gubdúmlegu varatekt. Lát þína hcilogu engla sefja 

skjaldborg í kringum oss, og koma oss til styrkt- 

ar, svo ab úvinarins árásir megni oss ekkert mein 

ab vinna, og fái cngan sigur yfir oss! Bænheyi* 

oss, himneski fabirl fyrir Jesúm Krist vorn drott- 

inn og herra. Amen. 

Mánudags-kvold-bæn. 

líofabur sje drottinn minn Grub, sá mjer jafnan 

atvinnu veitir; minn endurlausnari og sáluhjálp- 

ari; ininn helgari og huggari, hver mjer á þess- 

um degi hefur svo ríklSnega aubsýnt sína furíian- 

< 
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lega og yfirflj(5tanlega gæSsku og gdfegirni. Drott- 

inn! þjer einum ber Iieilburinn, þar eí) þfl liefur 

3VO nábarsamlcga bænheyrt mig, og auíisýnt mjer 

og mínum svo óteljandi velgjorninga, og verndab 

mig frá allri háskasemd á sálu og líkama. Eg 

hib þig vegna þeirrar dvrmætu verSskuldunar þíns 

elskulega sonar Jesu Krists míns endurlausnara, 

fyrirgef mjerallar mínar syndir, me?) hverjuin eghefi 

hæÖi vitanlega og ovitanlega á þessum degi seni 

eiulrarnœr þig þráfaldlega styggt og mðSgah. 

Varhveittu mig á þessari náttu, og alla mína, 

uiidir þínu fofeurlega verndarskjoli. Umkring mig 

uieb vakt þinna heilogu engla, svo mín sál, lík- 

ami, æra, góts og allt hvah eg hefi, sje vel vcrnd- 

ab og varhveitt; snu þú frá mjer hverskyns 6- 

lukku, skelfingu og skahlegum sottum, clds - og 

vatnsvoha, einnig árásum vondra manna; geym 

þú mig fyrir vjelum vors úvinar djofulsins ; foría 

injer og mínum frá sjerhverri olukku, neyh og* 

bráhum dauha, svo ab miít líf og sál frelsist frá 

eilífri glotun, upp á þah ah eg fyrir þinn náhugan 

viljaog velþúkknun mætti nicí) glahvœrh aptur sjá og 

skoba Ijós morgundagsins, og þig sannan Giih foh- 

ur, son og heilagan anda, vcgna þinnar gæhsku og 

trúfesti, síhan óaflátanlega víhfrœgja og vegsama, 

ásamt þeim dýrhlega skara heilagra engla og út- 

valdra guSs bárna, um alla eylífh I Amen. 
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I>rif)judags-kv0ld“ba3n. 

O! þu g(5f)i og Inmneski Gufe og fat)ir! þjer segi 

eg lof og dýrf) og þakkargjorfi, og prísa þig af 

hjarta mínu, ab þú mig auman syndugan mann 

hefur á þcssum degi, ekki fyrir mína forþjenustu, 

heldur af þinni skœrri náf) og miskun svo sem 

mildur Guf) og fafeir, mig verndaf) og varbveitt 

frá ollu illu, og frá allri óiukku, eg bif) þig vegna 

þinnar mildi og miskunsemi, gakk þú ekki í ddra 

vif) þinn þjenara, því fyrir þjer er enginnmanna 

rjettlátur, þar fyrir sjáfu aumur á mjer, epíir 

þinni gúbgirni, og afplána allar mínar syndir, ept- 

ir þinni mikilli miskunserai, sem cg hefi þenna 

dag og alla tíma syndgaf) á moti þjcr og þínum gu&- 

dómlega heilaglcika; eg bif) þig hjartanlega, þvo mig 

afmínummisgjorfcum og hreinsa migafollum mínum 

syndum, og vcrtu injcr náfíugur vegna þíns elsku- 

lega soiiar Jesú Krists! Eg bifi þig framvegis, þú 

trúfasti gúfii Guf) og faf ir! af) þú látir mig þjer á 

hendur falinn vera og varfjvcitir raig á þessari kom- 

andi núttu ; lát þína heilogu engla geyma mig í mín- 

um svefni, svo eg ohindrabur njoti minnar hvfld- 

ar, frí vib alla sauruga^og vonda drauma, og ill- 

ar verkanir miunar spilltu náttúru, af) eg sí&an 

heill og hraustur uppvakni af mínum svefnitilab 

lofa þig og prísa, og þjer ab þjána í rjetílœti og 

heilagleika, fyrir gubdúmlegan krapt þinnar dá- 

eemdar á mjer. Enn nær sú stund kemur ab eg 

skal deyja, og vera ekki lengur í þessum eymd- 
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ardal, þíl verSi þinn náSarvilji, svo á jorÖu sein 

á himni. Veittu mjer þína náí), a?) cg gefi þjer 

mig meí) lííi og sál og jallum niætti iindir þinn 

gubdámlegan vilja, livcr œtfó er hinn bezti. líalltii 

mjer staÖfastlega í kristilegri trií, og sannarlegri 

viburkenningu allt til æíiloka; láttu mig'aldrei 

veríia frá þjer skilinn, heldur tak þú niína sál 

til þín í þití dýrbarríki fyrir þann sama, þiun 

8on, vorn herra Jesúra Kristum. Amen. 

Mibvikudags-kvold -bœn. 

Eg þakka þjer, rninn Gu?) og faíiir! fyrir þinn 

elskulegan son, vorn drottinn Jesúm Kristum, ab 

þú hefur mig svo ná^arsamlega á þessum degi 

veriida?) og varþveitt frá ollu illu bæbi til lífs og 

sálar, ekki fyrir mína verSskuIdun, heldur af þinni 

einskœrri náí). Eg mefekenni fyrir þjer allar mín- 

ar syndir og misgjorí)ir, hverjar þú betur veitst 

enn eg, sem eg hefi gjort' allt frá minni barn- 

æsku, og til nálægrar stundar, á múti þínum gufe- 

dúmlega heilagleika, meb hugrenningura, or&um og 

gjorímm, og þar sem mínar syndir eru úteljan- 

legar, miklar og stúrar, þá bib eg þig, minn GuV. 

af allri hjartans aubmýkt. a?) þú viljir fyrirgcfa 

mjer þær af þinni náí), og láta þær afmábar vera 

fyrir þínu heilaga augliti. Uppvcktu í mínu hjarta 

eina lifaudi og hreina trú til þinnar ná&ar, a'b eg 

úttist þig og elski mob brennaiidi kærleika af allri 

sálu minni og af ollum inætti, svo aí) eg hjer 
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eptir bæíi minn lifna?) og framferfci, svo eg mætíij 

Lreinsa&ur af niínum synduni í þíns BOiiar Jcsú 

blóbi, þennan dag svo útenda, a?) eg á þessari 

nóttu undir þinni trúfostu varaíekt rúsamlega hvíl- 

ast raœtti, svo þo líkarainn sofi, þá vaki mitt 

hjarta og sál alla tíraa til þín, ah eg aldrei sleppi 

þjer úr mínu hjarta, og hafi þig jafnan mjer fyr- 

ir augum, og taki mjer vara fyrir ollu úgublegu 

athæfi framvegis. Láttu þína heilogu engla vaka 

í kringuin mig, scm ab geymi mig á þessari núltiu 

svo úvinur sálar minnar raegni nijcr enga frcist- 

ing ab vinna, heldur sA þú, minn gú&iGub! sjcrf 

hjá mjcr og ollum uiínuin, svo vjer sjeum allvel 

gcymd og vcrnduh á þessari nútt og alla tíma, 

ah vjer mæítum í rjcttan tíma, og melð glehí og 

heilbrig^i upp aptur vakna og þjer þakkir gjora, 

lofa þig o^ dýrka fyrir Drotíinn vorn Jesúm 

Kristura. Amen. 

Fimtudags-kvold-bæii. 

O! herra Jesú Kristi! fyrir þjer játa eg allar 

mínar syndir og misgjorl&ir, raeí? hvcrjum eg heíi 

á þessum degi, af holdsins breisklcika og tilteig- 

ingu þessarar vondu vcraldar, ^ þig múfegab, me'& 

vondum hugrenningum, orhum og verkum; eg bih 

þig: gakk ekki í dúm vih mig, auma synduga 

manneskju, hcldur vert mjer miskunsamur, vegiKi 

þíns beiska dauSa, og fyrirgef mjer þaS, sem eg 

á múti þjer brotib hefi á þessum degi, og þú eg 
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kunni verSa af vondri náttiírii yíirfallinn, 

iir af mannlegum breisklcika a?) hrasa og falla í 

aynd, ]}{% gefím mjer þína náÖ, ab eg um sftír 

leibrjettist fyrir innblástiir þess heilaga anda. 

Láttu þína pínu og bitra dauíia ekki veria til ó- 

iivtis á nokkrum, heldur a?) eg huggi mig vib hana, 

og hrdsi mjer af henni og huglcibi liana, svo eg 

fyrir mjer viríii, ab allar girndir í mjer nif)ur- 

dempabar og lítslokktar vcr£i, en þar á mdti all- 

ar gdbar dyggSir í injer innrætist, svo aí) eg deyi 

frá syndunum, enn lifi rjeítlœtinu. Seiul þil mjer 

þína heilogu engla, sem vaktan á mjer liaíi, á- 

ííaint ollii því mjer tillieyrir. Vcrtii, Droítinn! 

minn skjoldur og skjdþ eg fel þjer mína sál í 

hendur. Láttu rnig í þínum fribi og undir þinni 

verndan þessa ndtt sofna og hvílast, svo eg mætti 

meb gd£ri heilsu og glafiværum anda upp aptur 

yakna þjer til lofs og dýrbar. Enn nœr sil stund- 

in kenuir, d herra Jesú! ab þiim gubddmlegur 

vilji er, ab eg skal í buríu fara af þessum beiini, 

þá lát mig í stobugri trú og von til þinnar misk- 

unar burt sofna, og sfóan meb fngnubi upp vakna 

til cilífs lífs í þinni dýrSarlegri tilkomu. Amen. 

Fostudags - kvold - bæn. 

O! þú aimáttugi GuS og fabir! eg þakka þjer fyr- 

ir þaf), af) þú hefur inig svo náfiarsamlega vernd- 

ab fyrir fillura skafea og háska hins vonda dvinar 

ásamt ullu skafcrœbi; þar fyrir segi eg þjer uú 
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og alla tíina lof og þakkargjorö, bi&jaiidi þig af 

hjarta aí) þtí vildir nil þessari þinni gæfesku nfib- 

arsamlega framlialda og aldrei brcgSast láta. Eg 

bib þig ná^arsamlcga ab fyrirgefa mjer allar inín- 

ar syndir, afbrot og misgjorfcir, scm cg hefi gjort 

ámoti þjer alla mína lífdaga, svo aÖ eg, þveginn 

og hreinsafeur í þíns sonar Jesil dýrmæta' bldbi, 
f 

mætti þcnnan dag utenda. 0! þií guíidomlega 

þrenning! þig ákalla cg, þig biS egaf olíu hjarta, 

aí) þu sjert meb mjer á þessari komaiidi ndttu, 

svo ab þegar líkaminn hvíiist og sefur, þá mætti 

mitt hjarta vaka og |þig alla tíma fyrir augum 

hafa, svo hinn vondi óvinur komi mjer ekki nærri, 

heldur ab cg rósamlega hvíli og sofi undir þinni 

geymslu, og aÖ cg mætti uppstanda á morgun 

glabvær og meb minni hcg?)an vera foSurnura, syn- 

inum og heilogum anda til þjónustu og þókknunar; 

og þá sú stundin líbur, a^ eg skal niíiur leggj- 

ast í mína hvílu í síöasta siun, þá bií) eg þig, 
I 

minu Jesú! vertii mlnn styrkur og vert mjer ná- 

lægur mefe þíiium alltmcgnanda krapti, svo a?í eg 

í þínu trausti og fyrir krapt þinnar forþjcnusíu 

til eilífs lífs uppvakni; þessa bi?) eg þig af hjarta, 

bænheyr mig af þinni miskun og gæíisku, minu 

Jcsú! lofabur aí) eilífu! Amen. 

Laugardags - kvnld - bœn. 

01 þú miskunsami, náíuigi Gu?) og faíiir! þjer 

segi eg hjartanlcgt lof ogþakkargjorö, aí) þú hefur 
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RkapaS dag og ndtt, Ijds og myrkur, og hefur 

akvar&ah daginn til erfihís, en ndttina íil hvíldar, 

svo a?) menn og skcpnur megi hvílast og hress- 

ast. Eg lofa þig og prísa fyrir alla þína vel- 

gjorninga, einnig fyrir þafe, þii hcfur látih mig 

þennan dag úíenda,og alla aflihna viku, fyrir þína 

guhddmlegu gœbaku, vernd og var^veitslu, og lát- 

ih hverki þessa dags nje viku þunga mig yfirvinna, 

þú hefur hjálpah mjer, líknsami fahir! ah varpa 

armæ^u sjcrhvers dags af hjarta mínu. Eg þakka 

þjer fyrir alltþaö gd?)a, sem eg hcfi þegi?) af þinni 

ftífeurhendi á þessum degi; drottinn! cg cr þd d- 

verhugur ah þiggja alla þína miskun, sem þú veitt- 

ir mjer í dag, og hefir veitt alla mína seíi. Eg 

þakka þjer og eiiinig fyrir þaS, ab þú hefur forh- 

ah og frá mjer snúib ollu því illa, sem mjer hcf?)i 

kunna?) mein ah vinna í dag og alla lihna viku. 

þú hefur verndah mig undir skugga þíns almætt- 

is frá ollu illu, frá hrœhilegum dauha; svo bi?) eg 

þig nú af sonarlegu ástargcbi a?) fyrirgefa mjer 

allar mínar syndir scm eg hefiáþessum degi gjort 

á mdti þínum heilagleika me?) hugrenningum, orh- 

um og gj0r?)um. Margt illt hefi eg gjort, enn 

margt gott forsdma?), æ! vertu mjer ná?)ugur, 

minn Gu?)! lát allar mínar syndir afmá^ar undir- 

eins og eg útaf sofna, og veit, ah eg megi upp 

aptur standa me?) gu?)rækni, gd?)rýsi og rjettlœíi. 

Blessa þú minn svefn, svo sem þú blessa?)ir 

Bvefn forfohursins Jakobs, þá hann sá f draumi 
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himnastigann og þá heilnga engla; blessa þu iriig 

svo sem þií blessaSir hann; lát þií mig tala vib 

þig í mínum draumum ; lát mig ræí)a um þína 

miskun, nœr eg legg raig til hvíldar, óg þá eg 

uppvakna um þínar dáscrndir, svo aí) þín rainn- 

ing sje œtíb í mfnu hjarta. Lát mig ekki skelf- 

ast nje kvíba dgnimum nœturiiinar, heldur lát mig 

sofa og hvílast rdsamlega; foríia mjer vib voiid- 

um draumum, fyrir elds - og vaínsvoSa, þii verndari 

ísraelsl sem ckki sefur og ckki syfjar; láttu þína 

iieilogu engla vcrnda mig og mína frá allri dgæfu, 

og raig glaban og heilbrigban apíur uppvekja, svo 

eg sjái og vibkannist, ab cg sje í fylgd og foru- 

neyti þinna heilogu, og þá loksins mín síbasta 

stund ab liondum kemur , þá lát mig sofna sálii- 

hjálplegum svcfni í míns endurlausnara Jesú 

Krists trausti. ^Gub fabirblessimigog varbveiti mig; 

Gub sonur uppljdmi sitt auglit yfir injer, og veri 
I 

injer nábugur; Gub heilagur andi upplipti sínu 

augliti ylir mig, og gefí mjer frib, í Jesú nafni! 

Amen. 



- Mæii, 
eamín af 

Kjera Jóni sál. /4t>ng:riins}ðynf, 

fyrrnm preeti a% Borg á Mýrum. 

oi þú óendanlega góbi og miskunsami GuM þit 

herra límans og cylíf^arinnar! þií facJir yfir allt 

þab, sem born kallast á himni og jorí&u! hversu 

óbfiuga lííia vorir hjervistar - dagar á jerbunnil 

já, einsog vatnsstraumur Ifóa þeir í burtu þang- 

ab til eylífbin tekur vib, sem aldrei þrytur l Vjer, 

þfnar syndugar skepnur, hofum nii undir þinni 

nábarríku varatekt utendab eitt ár, scm aidrei 

aptur kemur, vjer crum nú uin eitt markvertfót- 

xnáL frara fluttir ab þcim iniklii tímans og eylífc- 

arinnar aidamótuni, sera upp frá því ákvarba munu 

úumbreytanleg kjor vor ailra. 0! hversu aub- 

lajúkir, bljúgir og lotningarfuUir meigum vjer nú 

ckki framkoma fyrir þig, þcgar vjer athugum þá 

inerkilegu dagferb lífs vors, sem vjer eudubum í 

gairl hversu óteljandi óverbskiildabar velgjorbir 

hefur þú ekki auíisýnt oss árib sem leibl VJer 

viburkennum þab, eyiífi miskunari! ab þú allí hing- 
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ab til hefur reynst hverjum af oss sem nærga'í- 

innj g(5?)ui' fafeir, er hefur viljab laíSa oss til ab 

eíska þíg og þdkknast þjer; þínar dýrraætu vel- 

giarbir, sem eru allt eins óver?)skuldaí;ar, eineog 

þær eru oíeljandi, hafa vcrih nýjar og ferskar ytir 

oss á hverjum dags raorgni árih sem litrann í gær, 

rjett einsog vjer, racc) gnfchræbslu og sífeldmii 

framforum í því gdfca, heffeum allt þetía af þjer 

verSskuIda?); já, ekki afe eins hefur þil; þolinmdí-i, 

góhi fafeir! hlíft oss vih maklegu synda - straffi, 

stríSi, haliæri og nœraum sjúkddmum, heldur þar 

ah íiuk gefib oss hinn œskilegasía frih, líkainans 

heilbrigbi og allt þaíi, sem vjer hofum þurfí vib fil 

líkamans vifeuilialds; og ofan á alltþetía hefur þú sýiit 

oss þann dmctanlcgasta velgjoining, sem yfirgengur 

allt annab: þitt heilaga lífsins orh hefur þú gcíUi 

oss til aSvorunar vi& lostum og íil upphvatningar 

til dyggbanna, í því hefur þú frambobih oss oU- 

um alla þá gæbsku og ná55, er þú hefur frá ey- 

lífb fyrirhugab oss í þínum elskulega syni, er þú 

sendir af himnuni ofan til útvega oss, alis gdts 

dmaklegum, eylífa hirnnaríkis gleoi meí) sjálfum 

þjer; æ! hversu illa hofum vjer endurgoldiÖ þessa 

náíb þínal svo opt hofum vjer daufhcyrst vihþfní* 

hcilaga or()s ná£arrausíu, svo opt verih dánæglir 

nieíi þah lilutskipíi, cr þú úthluta^ir oss afgæbskn 

þinni árií) sem leií!); svo margt hofum vjer van- 

Tækt af því gdSa, og svo margt drýgt af því vontia, 

ab vjer nú bligSunarfuIlir melkenna meigum, 
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vjer ekki LrúkaS höfum ári)& umlÆna eins og vera 

oar. En þð vjer sjeuin alls góbs af þjer dniak- 

legir, þá eru þd vor einka úrrœí)i, aí) flýa allir 

samhuga undir þíns verLleika skjdl, vor nýfæddi 

Trninanúel! scm í fœfcingu þinni ert oríiinn vor 

brdíijr; láttu ckki þfna náí) vií) oss dverbuga enda 

taka, auk því nú vi?) alla þína gæbsku, triífcsti 

og velgjortir, aÖ fyrirgcfa oss allar afiiilna 

árs syndiniar; þú, gdí)i Gubl hefur lofab 

ab sýna syndaranum vægb og ná^, þegar hanu 

af lijarta snýr sjer til þín; þess vegna, í 

krapti þíiis sonar, vors brdí)urs vTesú, nátjarríku 

fyrirbdnar! lát oss cnn þá eitt ár standa dupp- 

rætta í þínum a!dingarí)i, svo vjcr bera mœttum 

mikinii ávoxt; gcf()u oss eim þá eitt náfear, eitt 

blessunar, eiít uuivendunarár í Jesú nafnil Vjer 

felum oss nú luigliraustir meÖ lííi og sálu og oll- 

um cfnum á þitt bezta forsjdnar vald; ef þetla 

ár skyldi nú verSa vort sftasta, þá verfei þinn 

vilji! cf þú villt láta oss á því sorg og mdtlæti, 

sdtt og dauSa í skaut falla, þá verbi þinn viljit 

Æ! þú bregzt þeim aldrei, cr á þig vona! hing- 

ab til liefur þú svo náibarsamlega bori?) umhyggju 

fyvir oss, þessvcgna munt þú enn þá vera oss 

hinn sami trúfasíi vinur og leifetogi gegnum lífib 

inn í þína eilífu dýr^! œl meb þessari gloíui von 

byrjum vjer nú þetía nýja ár oruggir £ Jesú 

nafni! Amen. 
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B æ u 

á fyrsta siiiiuiidag: i vetri, 
eignub 

sjera «I<lm sál. liorláliissyni 

fyrrum presti a?) Bægisá. 

O! þú heilagi og rjettláti gufel þú alvaldi himins 

og jarSar konungurl vjer aumir og allrar þinnar nál&- 

ar úver^ugir syndarar framfollum í duptinu fyrir 

þjerj og me?)kennum vorar úteljandi syndir, sem 

crii ílciri enn hárin á hofíium vorum, vjer vitum 

aí) vjer meb þeini hofum leifet yíir oss eylífa hegn- 

ingu, scm oss er obærileg. 0! þú rjettnefndi goíbi 

Gu6! hvert skulum vjer friMausir syndarar íiýja 

utan til þín; til þinnar oendanlegu miskunar flýj- 

um vjer þá í krapti Jesú fribþægingar, og bifejum 

þig ab hafa þolinmæ&i yiít oss, og svipta oss ekki 

burt mií)t í vorutn syndum. FyrirgefSu oss í 

Jesú nafni allar vorar syndir, þær syndir, sem 

vjer hofum framib bæííi á þcssu umlifena sumri 

og alla vora æfidaga. Drottinn! hjálpafeu oss 

ineb þíns anda náb framvegis, bæ?)i á komanda 
4 
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vetri og svo lengi vjer lifura, aí) helga þjer allt 

vort líf og allar vorar athafnir. Lofaíiur og veg- 

samahur sjertu fyrir aflibiS sumar og alla um- 

iibna tíma, fyrir alla þína dteljandi velgjorninga 

oss veitta. Blessaíiur sjertu fyrir þína þolininæí)i 

yfir oss, fyrir þab þú befur unnt oss lífs og 

heilum ah úténda þettasumar; blessaoss alla meb 

íímanlegri og eylífri blessun, blessaSu ell vor efni og 

allt hvab vjer þurfum til vorrar daglegrar nær- 

ingar, eptir þínum nábar - vilja. Gef oss ætí& 

ab minnast vors burtferbartfma vií) sjerhver tíraa- 

skipti eins og endrarnær; enginn afoss veit hvab 

fjœrri er æfinnar endi, máske þessi nýbyrja&i vet- 

ur gjori enda á æfi vorri, og þaS vitura vjer, aS 

einhverntíma byrjum vjer vorn sífeasta æfi - vetur, en 

þab er sjerhverjum huli& nær ver&i. Gef oss því, 

himneski faí)ir! ab búa oss svo undir þenna vet* 

ur, eins og vjer viljum búa oss undir hinn sí&- 

asta æfi-vetur vorn, og lifa svo hvern dag á hon- 

uni — sem og allri epiirkomandi æfi vorri — eins 

og vjer Yildum lifa vi& dau&ans a&korau, þá mœtt- 

um vjer vera vissir um aí) innleiöast íhinasælu- 

fullu bústabi útvaldra á himnum, þegar vjerskilj- 

um hjer vih. Hjálpa&u oss þar til, drottinn! fyr- 

ir frelsarans sakir, me?) náb heilags anda! Amen. 



51 

Viku -kv0ld-sáimar. 

1. S á 1 m u r. 

Lagií): Jesú Kristi })ig kalla’ eg á. 

1. liOf sje þjer, Gub! fyrir libinn dag, ogliikkii- 

sæla stjárn alla, þu hefur leifeí minn lífsins hag^ 

og látife mjer allt vel falla; þá hefi’ eg blessub 

boíioríi þíiij broti& í margan máta, hvaí) eg nú 

játa; — minnstu aldrei á illverk mín, unn mjer 

af svndum láta. 

2. Nú er a& komi& náttarþel, nú vil eg hvfldir 

taka, 6 Gu&I sem geymir Israel, yfir mjer virí)stu 

vaka; lát þú nú verndar vœnginn þinn, vandlega 

ab mjer gæta, me& svefnro sœta, veittu mjer, 

heilla hyr&ir minn! hjúkrunar nákvœmd mæta. 

3. Veríu nú minni hvílu hjá, me& heilogum 

engla skara, úvini dríf þú alla frá, en mig heil- 

an bevara; líkamann láttu sofa sætt, en sálina í 

þjer vaka, og tilsjún taka; draumúra, úgn og illa 

vœtt, aldrei láttu mig saka. 

4. Eg befala þjer, drottinn dýr! dag og noít 

sálu mína; brei& þú yfir mig herra hýr, heilaga 

blessun þína; líf og ástvini, eign og bæ, utanog 
4* 
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iniian gáttaj og þá hjer hátta , Giih minn! eg 

}ijcr í geymslii fel, gjnr þii hjá oss ah'nátta. 

5. Eg legg nú sainan augiin mín, í GuSs nafni 

og trausti; signi mig heilog hondin þín, hirfcir 

minn gó'hi og hrausti! signdu folkil, og signdu 

liús, signing þessi oss hlííi, og illt útdrííi, sign- 

ingin þín, sæti Jesús! signu?) yíir oss blííi. Amen. 

2. S á 1 m u r. 

Lagií)! Ilallt oss, Gu^! þitt lireina or’&, 
f 

1. O Gub! sem geymir Israel, og ollum Idut- 

um stjúrnar vel, af hjartans rút eg þakka þjer, 

þab í dag hefur gætt ab mjer. 

2. Almáttug hond og ásjá þhi, enn hefur náí: 

og sje?) til mín. Lof sje þjer, Guíi! fyrir lán og 

hag, lifib, lieilsu og vernd í dag. 

3. En livab eg hefi, aum mannkind, áreitaí) þig 

nieíi margri synd, Guí) minn blessa^ur! gcf þab 

kvitt, fyrir gæfesku þína’ og nafni?) þitt. 

4. Ná&a blúb Jesú, sviÖi og sár, sálarangisí, 

kvol, hriggfe og tár, brcii&ist út yfir brotin mín, 

og byrgi þau oll fyrir augum þín. 

5. þessi dagur nú úti er, en náttartí?) a?; hond- 

um fer; Gub minn góÍJur! eg gef mig þjcr, gættu 

nú enn í nútt ab mjer. 

6. Eg vil ganga til náSar nú, nú biÖeg, GuÍjI 

mig geymir þú; vertu hjer minm hvílu hjá, hjá 

mjer vak þú .og a?) mjer gá. 

7. Umkringi mig á alla hlib, ásjá þín og þitt 
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engla li?), sem foröi aíisokn andskotans, árásuin, 

ílrerí) og svikum lians. 

7. Veittu mjer, Drottinn! vœrb og rá, vek mig 

í rjettan tíma þo; líkaminn soíi sætt seni ber, 

sálin og andinn vaki’ í þjer. 

9. Skýl þú mjcr þinni skepnu kind, skapabri 

eptir sjálfs þíns mynd, hondin þín nákvœm hjúkri 

mjer, og hlífi vií) því sem skablegt cr. 

10. Svæfillinn minn og sœngin min, sje mimir 

rnjúka hondin þín, enn afera brci?) þú ofaná mig, 

cr mjer þá værSin rúsamleg. 

11. Blessa þú, Drottinn! bæ og Ifó, blessa oss 

nú og alla tíb; blessun þína oss breiÖ þú á, bless- 

ub verbur oss hvíldin þá. Amen! 

3. S á I m u r. 

Lagi^: EiQn Gu^ skapari allra sá. 

1. mú hefst nóttin og hylur dag, hvcr manii 

skilst vih sitt verkalag; Gub láti oss vel ganga 

þab, og gæti vor meí) sinni ná&. 

2. Af nútt og myrkri úgn og fár, almennilega 

jafnan stár, son Gufesl vak þú og sjá vorn hag, 

8Ú vernd nægir oss nútt og dag. 

3. Leys oss alla af lost og synd, til leiíirjett- 

ingar veit oss stund; gef oss vitsku aS gongiiin 

vjer, grandvarlega, svo líki þjer. 

4. Forl&a þú hvílu fickkun vií), fylgja lát þú 

oss hrcinum si^, banna aS spilli vorri vœrt, vond- 

ir draumar og djofuls flœrí). 
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5. Hvers sem nú framar bifeja ber, bræferum 

kristnum og sjálfum mjer,líknsarai Gufe! þú lít 

þar áj og lát oss þína miskun fá. 

6. FoburjSyni og anda sje, æSstlof, dýrS, heibur 

eilííl, sera í upphaíi er og nú, æfinlega sje virb- 

ing sú- Amen. 

4. S á 1 m u r. 

Lagiíi: Væri nö Guí) oss ekki hjí. 

1. Hef eg mig nú í hvílu mín, himna faSir! aS 

vanda, yfir mig lýsi ásján þín, ei lát mjer sat- 

an granda; þó augun lykist aptur hjer, andann 

lát vaka sarat í þjer, ðgn rek burt alira lianda. 

2. Eins sem daubur á allan hátt, egliggíhvílu 

rainni; hefur nú ekki hondin mátt, nje hugurinn 

veikur sinni, eg veit ei hvert mjer auíinast á, apt- 

ur ab morgni Ijdsi?) sjá, treysti’eg þd tilsjdn þinni. 

3. Hjartab bií) eg ab hrærir þú, sem heilogum 

stýrir anda; draumdrum burtu doprura snú, og 

draugum allra'^handa; engill þinn drífi œ mjer frá, 

andskotann, sem þar stundar á, grábugur þínum 

aíi granda. 

4. Bibjandi framar blessun þín, blíbifaíiir! me& 

tánim, snmuleibis þú sjá til mín, vib satans forba 

árum; hjer ligg eg eins og látinn niann, lífsbjorg 

enga sjer veita kann, hlabinn me& synda sárum. 

5. Umhyggja, sorg og angrib meb, allt nú í 

burtu fljdti; halla eg mjer svo liægt á beb, hvíld- 

arí náííum njdti. Jjo sígi hægur svefn raig 4, samt 
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vaki findin drottni hjá; hans aldrei heiSurinn 

þrjdti! Araen. 

5. S á 1 m u r. 

me% 8fna lagi. 

1. Dagur og Ijðs þii drottinn ert, dimmt og 

hulib allt er þjer bert; þú Gufes fohurs Ijðmandi 

Ijds, Ijdsan sannleika kennir oss. 

2. þig bi&jum, herra heilagil hlíf oss á ndttu 

þessari; láttu oss hafa hvíld í þjer, hæga ndtt 

einnig þiggjum vjer. 

3. Svcfndrar falli oss ei á, andskotans vjelum 

leys oss frá, aí) svik hans ei samþykki hold, svo 

af þjcr komi ei á oss gjold. 

4. i>d augun taki svefn til sín, samt lát vor 

hjortu vaka til þín; almáttug hond þín þyrmi ná, 

þjdnum, sem elska þig me?) tru. 

5. Sjá oss, Jesúl vor heill og hlíf, hept þeim 

sem svíkja ond og líf; kora nú til hjálpar krist- 

inni þjdb, sem kvittafei þitt blessaS bld&. 

6. Mildasti Jcsú! minnstu vor, morg er neyh 

holdsins þung og sídr; þú ert alleina vor andar 

vorn, ætífe varbveit þú oss, þín born. 

7. Gul&i foíiur sje sungin dýrfe, syni hansJesú 

þakkargjor?) I og helgum anda, sem huggar einn, 

á heií>ri þeim sje ei endir neinn, Amen, 



56 

6. S á 1 m u r. 
me^ sínu lagi. 

]. Einn Guí) skapari allra sá, ails himins ráb 

og jarfear á, daginn skrýí;andi meí) dýrsta Ijós, 

dimm ndtt aS skyldi svæfa oss. 

2. Aílýast msetti lííib þreytt, lengur ei sjer til 

vinnu neitt; hugraun linni og gleíiji geh, grátur og 

harmur hverfi meb. 

3. Umlifenum degi allir vjer, af hjarta syngjandi 

þokkum þjer, byrjandi ndtt þig biSjumnu, bjarga 

oss, sem þjer hjetum trú. 

4. þig heiSri hjartans þelib allt, [þig [lofi rodcl 

og málií) snjallt; þig ást vor jafnan elski einn, 

þig ákalli vor andinn hreinn. 

5. Djúpt þd niíiri hin dokka nátt, dags Ijdsib 

frá oss byrgi brátt, sortni aldrei hin sælatrú, satt 

Ijds líb kristnum Ijdmi nú. 

6. Sál verbi ei af svefni mdb; sofi frá lostum 

kristin þjd?), afe trúan, hreinlífan haldi sif), hdf- 

semdar æ mun þurfa vif). 

7. Sofenda brjdsti bygg þú í, ab blekking 

holds ei grandi því, nje dvinarins illa vild, a?)- 

sdkn framkomi’ og hindri hvíld. 

8. Krist og fofeur vjer kollum á, krists og fof)- 

urs þar andaim hjá, eining heilog og þrenning 

þú, þínum líb kristnum líkna nú. Amen. 

7. S á 1 m u r. 
me?) eínii lagi. 

1. Jesú! frelsari fdlks á jorc), fofeursins hærsta 
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cilíft orS, Ijos þcss Ijóssins sem enginn sjer, svefn- 

laus hyrbir þeijn treysta þjer. 

2. þú, sem skapari allra crt, aSgreining thna 

liefiir gjort, inannsholdiíi dagleg mœ?)u lýr, meí> 

nætiir hvíld því nœring býr. 

3. Hold vort líbur nú hriggb og kvol, hjervist 

inannleg er lítil dvol; sofni líkaminn sætt meb 

fri?), sálin í kristó vakni viÖ. 

4. Mcc) aubmýkt bifejum allir nú, a?) oss frá ó- 

vin ffelsir þú, svo komist ei aÖ kristinni þjó?), 

sem kvittabi þitt blessab blób. 

5. Ilerrann Jcsú vjer heifcrum einn, hjálpari vor 

er ei annar neinn, hann gaf oss líf og leysti ond. 

lof sje lionum á hverri stundl Amen. 
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f 

S á 1 m a r 
út af 

viku- liceniim 

sjera Bjarna sál. Arngrimssonar« 

í lj<5& settir af 

dannibrogsmanni Sigf&sa JÓnSSyÐÍ, 

1 8 5 3. 

Sunnudags-morgun-sálmur. 

Lagií): Kristnir menn um fram allar tííiir. 

Lof og prís Drottni syngur sínum, sál mín fognubi 

gagntekin, í heilsugjafara GuSi míniim, glefest nú 

þakklátur andi minn, minntist hann sinnar misk- 
% 

iinar, meban oss dimmt í kringum var. 

2. Volduga sýnt oss verndan hefur, vœran oss 

láti^ sofablund; en þá heilbrigbi oss góba gefur, 

ab gœtum vel briikab lánaí) pund ; offra þakkar- 

gjorb oss því ber, og heit vor gjalda, Drottiun! 

þjer. 
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3. |>afe sje vor ií)ja,j og einka kæra, unaSsemd, 

blunds vií) lokin strax, Gubi þakklætis fórnir færa, 

ferskum á morgni þessa dags, sem oss verndaí)i 

af ástar il, í nótt og jafnan hingafe til. 

4. Ei meigum gleyma, aS einkanlega, oss þessi 

dagur geíinn var, afe á lionum skyldum yíirvega, 

ótal verkin Gubs dásemdar, og lionuin vora helga 

sál, hjartnæmust fyrir bœnar-mál. 

5. An þín, Drottinn! vjer ekkert fáum, aíhafst 

hib góSa nokkurt sinn, send þu oss því af himni 

háum, helgastan gufedóms anda þinn; upplýsing 

veiti’ oss sæla sá, og sannlcikans veginn leií)i’ oss á. 

6. I þínu logmáls oxti skíra, unun svo hafa 

kynnum vjer, vorn upplýs skilning, veit oss dýra, 

viljans helgun, svo fáum hjer, fyrir þitt oríi, sem 

flytst í dag, í frómleik hjartahs vorn betraí) hag. 

7. ÆI veit þa?) góíian ávoxt færi, eilífi Guíi! 

til dýrSar þjer, hjortu vor lífgi, lireinsi’ og næri, 

himneska sælu a?) fáum vjer, fyrir þinn son, er 

ijekk hjer vist, frelsarann, drottinn Jesum Krist. 

Sunnudags - kvold-sálmur. 

Lagi^: Sælir eru þeir aUir uú. 

Dásemdarríki Drottinnl þjer, dýrbin og liciSur cin- 

um bcr, lofgjoríi og þokkin þý?)a, oll fyrir gxti 

og efling liags, einkum vclgjoríiir þessa dags, er 

veitti’ oss ást þín blíSa; algæÖskan hefur ekki þíii, 

einungis nú meb vcrkun sín, vorn lífsins vernd- 
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ab anda, af miskun einskærri gla^t vortgefe, gndg- 

lega vifehresst lífiS mefe, ástgæbiim allra haiida. 

2. Ileldur og líka þar til þu, í þínu sannleiks 

oyIi nú, fram-baubst oss fribar skæra, lííib, sem 

veitir Ijds og dáfe, Ijenar sálunni krapt af náb, 

fyrir frelsarann kæra; þú hefur metiol þekkja’oss 

kennt, þau til betrunar cru’ oss hent, og sýnt oss 

rnátann mæta, líferni vort afe logum vjer, lifandi 

<Iub; sem vild þín er, svo skyldunnar gjjorum gœta. 

3. Vit) gáfur þínar því getum vœr, glaí)t oss, 

og líka notaí) þær, rdsainir rjettilega, umborib fá- 

iiin æfistríí), og á hinni voiidu sta?iizt tfö, von- 

lirausíir alla vega, saunleiks orí) þitt oss segir frá, 

sem vjer daglega þreifum á, íit syndarans sízt 

vilt dauía, heldur ab snúist hann til þín, hjerj^Ufi 

vcl, cn Ijor þá dvín, alsæll vib ending naufea. 
f 

4. 0! afe hugfestum eins og ber, or?)ib í dag 

sem lieyrhum vjer, svo út af sofna meigum, meb 

því áformi’ afe eptir bluiid, afe morgni dags og 

hverja stund, fremjum hvafe ifeja cigum, þá mun 

oss svefninn vcrfea vær, verkun Gufes orfea bera 

skær, grdfeur í glefei og kífi, og vor sífeasti daufea- 

dúr, dýrfear inngangur verold úr, afe eilífii Ijdsi 

og im. 

Mánudags-morgun-sálraur. 

Lagife: Fafeir vor sem á liimnum ert. 

liifein er ndtí, en Ijdsife skín, lofa þú droítinn, sála 

mín ! allir lífs kraptar unntir mjer, í aufemýkt vcg- 
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semd færi J)jer, mikli skapari’ og milcli Gut! niikl'- 

ist þín veran hátignub. 

2. Oss hefur verntlaí) umsjon þín, olukku frá 

og hvcrskyns pín; í nott þín mildin enn oss bjo^ 

endiirnærancli hvíld og rd, hressti vort fjor og hýrbí 

gc^, hagkvæmum væríiar blundi meb. 

3. Getum því hugarglaí)ir vjer, gegnt vorri koll- 

un eins og ber, og dagsins hverri mæbu mæít, 

munoss crfibib þykja sœtt; þá meigum triiir þeirri 

stjett, þjena, sem Gub oss fær í sett. 

4. Fjolda vclgjorba’, er fjekkst oss tjáí), fabir 

mildasti! af þinni náb, dver^ugum meí) ollu, þjcr, 

ofsjaldan þakkab hofiim vjer, þd sjaldnar bríikab 

þær sem bar, og þín tilætlun blessufe var. 

5. Fyrirgef þá oss, fat)ir kær! frckar vaiigætslu 

syndir þær, fyrir þíns sonar blessab bld^, bibj- 

um; oss veiti náf) þín gdb, framvegis li?i, ac) fá- 

um vjer, fdrnab þakklæti hreinu þjer. 

6. Lát oss í huga hafa þrátt, hvcr oss gaf líf 

og traiistan mátt, og til hvcrs brilka ágætar, eig- 

um vjcr þessar gáfurnar, og hvernig þeim verja 

hentast má, svo hylli þinni mcigum ná. 

7. Æ! lát oss þessa þaiika hjá, þríeini droít- 

inn! vakab fá, í ollum vorum athofnum, á þess- 

um degi blcssuíium, þá muuu heppnast verkin 

vor, og vclferia til hvert leic)ast spor. 

8. f>á fylgir nábin þín oss bezt, þitt og fujl- 

tingi styrkir mest, þu hefur lieitií) því, d Gut! 
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þín loforb verba’ æ fullkomnu?); þau ern já og 

amen oU. Ætíb þjer vandist lofgjorb snjoll. 

Mánudags - kvold - sálmur. 

Lagib: Hef eg mig nú í hvílu mín. 

1. lljá oss vertu, 6 herra kœr! hnígur ab tíSin 

rokkva; hartnœr er dagur horfinn skœr, [hylur 

oss myrkrib dokkva; allmorg háskasemd yfrib 

brátt, umkringir, máske þessa nátt, lííib Vort 

krapta klokkva. 

2. Skammsýni vor ei skynja má, skabræbi’ er 

kann oss henda, máttar veikir vjer megnum frá, 

minnst slíkum .hættum venda; því er vor ekki 

þoríin smá, þín hjálpar nálœgb veri oss hjá, 

drottinn Gubl allt til enda. 

3. Æ! stattoss, fabir! aumum hjá,] einkahjálp- 

ræbib raanna, vonin þjer byggisí oll vor á, ei lát 

oss rainnkun kanna, þú sjer, cf nokkur háski hjer, 

í húminu oss máske búinn er, [og megnar þau 

mein ab banna. 

4. í>inn er mátturinn, drottinn dýr! og dýrbin 

ævarandi, ollu sem not og yndi’ oss býr, absíob 

þín forbi grandi, gubdáms nálægbar gætslan þfn, 

geymi’ oss í nótt meb krapti sín, og umsjdn œ 

vakandi. 

5. Illt fær oss grandab ekkert þá, dgæfan hlýt- 

«r skæba, til vœrbar og heilla oss vendast þá, 

vjer í því trausti gæba, dhultir leggjum oss á beb, 
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au^mjúkt þakklæti fáum tjeí), þjer, drottinn hærstu 

hœfca! 

6. Já, mildi Guí)! vjer þokkuni þjer, þessa 

dags velgjoríí alla, umsjón þín felum ond og íjcr, 

og eign vora gjorvalla. Vertu hjá oss í voku^ og 

blund, vor Guí)! í lííi’ og hels á stund, svo frels- 

Íb megi’ oss til falla. 

þri?)judag8-morgun-sálmur. 

I.agib: Iljartaí), þankar, hngur, sinni. 

1. líOfsyng, 0nd mín! aubmjáklega, œí^stum Gubi 

drottni þín, er þjcr sýndi á alla vcga, umsján 

beztu af gæbsku sín; foburleg hans náí) í nátt, 

xiær^i vorn og styrkti þrátt; vor hans bleesuí) 

verndan gætti, vondt svo ekkert snerta mætti. 

2. Myrkriíi hann ab hlíf oss valdi, hvílurum 

grifeastab; svefninn kom ab hollu haldi, hressing 

þeirri buum ab; meb nýura dcgi, er nu upprann, 

nýa rekscmd gefur hann, uppá vernd og abstob 

BÍna, er oss vanmáttkum gjorbi sýna. 

3. Endurhresstir, uppvaknabir, offra lofgjorb TiJj- 

um þjer, gæbskuríki’ og gábi fabir! gott fyrir allt, 

sem nutum vjer, þínum gæddir ástar il, eins í 

nátt og hingab til, óverbugir alls þá íinnumst, í 

aubmýkt hjartans þessa minmimst. 

4. Æ! hvab þess vjer erum, drottinn I ab svo 

mikla hluti’ oss Ijer, og þannig nábar þinnar vottinn, 

þín trúfesti oss jafnan tjer? gjorvoll þessi gæbsku 
* 
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hnoss, geíib liefir ná?) þín oss, svo heldur mœttir 

liiig voni lei?)a, ab lilýíia þjer og elskii grci^a. 

5. Æ ! vjer nieigum ei, vor fafeir! um þá skyldu 

neiía þjer; í þínum krapti gongum glaiir, gegn 

því oss ab hondum ber, og þótt meigum marg- 

breyttum, mæta dagsins freistingum; stattu oss til 

hægri handar, hrnsun engln þá oss grandar. 

6. Veit, at ekkert aíihyllst fáum, oss er bannaí; 

hefur þu, og ekkert fremur i^ka náum, enn sib 

hlýfeiíast þjer í trií, og elsku blíí<a’ aí) bjdia þjer, 

svo blessun oblmnst sanna vjcr, í þessa heims og 

jiimna vistum, herranii fyrir Jesúm kristum. 

þriíijudags - kvold - sálmur. 

Lagi'b: Rís upp, míu sáll og bregí) ná blundi. 

1 þjer vjer lifum, erum, hrærumst, algóbi faítir 

himnum á! af þinnar gæíísku næg?) vjer nœrumst, 

niíiur til vor sem fijóta niá. Enn þín trúfestin 

úl vorn hag, af náb, svo lif^um þennan dag. 

2. Vlljum, o faí)ir! vib þaí) kannasí, vormu 

þakklæti hjartans meb, ab gæítskan þín hefur enn 

oss annast, og yfirfljútaiuli gæbi tjeb, samt þo 

misbrota sekir vjer, syndgubum, Guí)! á moti þjer, 

3. Velgjorba þinna þútt ab njútum, og þar af 

sífcldt glebjumst vjer, gleymdum tfót þessiim 

gæbsku hotum, frá gjafaranum bezta, þjer, samt 

þjer ei leibast Ijetst enn þá, líknsemi þína’ í dag 

oss tjá. 

4. Verndab frá ollum voba’ oss hefur, vora gjor- 
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valla þorf uppfyllt, þar raeS upphvatning g<56a 

oss gefife, aí) gjora, fafeirl hvab þii villtj ab lifa 

skyldum einum þjer, í dyggí», guíihrœí)slu og helg- 

un vjcr. 

5. Æ drottinn! þú ef, eins og bæri, afbrot vor 

straífa vildir skjdtt, hvflunlmi?) vor helsæng væri, 

humi?) refsinga og eymda nítt; en þa^ hughreyst- 

ir oss, aí) er, endalaiis gœbska’ og náb hjá þjer. 

6. í^essvegna vogura vjer a?) kvaka, vonandi á 

þitt hjálpar ráb, a?) meb deginiim enda taka, ei 

látir þína fofeur náb, frelsarans Jesú fyrir deyi), 

fyrirgof afbrot morg og leiS. 

7. Frá þeirra straíTi’ og cymdura ollum, oss á 

komandi frclsa ndtt, breg?)st ei, ab vorum bænar 

kollum, bljuguni þín miskun gegni íljdtt, fyrir- 

gefningin æ því er, aigdfei faSir I næg hjá þjer, 

MiSvikudags -morgun-sálmur. 

Lagi?): Gu?)8 son kallar: komi?) til mfn. 

1. Herra Gufe! nafn þitt háblessaí), hei&ra?), lof- 

afe og vegsamaí), sje fyrir umsjdn alla, erná?)þín 

veitti’ oss enn í ndtt, endurnœr?)i vort líf og þrdtt, 

og Ijet oss allt vel falla. 

2. Mjukust oss hlíf?)i miskun þfn, frá maklegu 

synda straífí’ og pín, dgœfu, og vo?)a’ afvendi, 

veitti’hán oss hvíld og vcrndar rd, vi?)hald kropt- 

um og heilsu bjd, scm bezt vorum hogum henti. 

3. Sjerbva?) sem gott og ágœtt er, af þinni mildu 

hendi vjcr, þyggjiiin, gjafarinn gd?)il fyllir vor brjdst 
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^ meb fagnaíis hnoss, forsmekk ununar trbnm oss, 

Ijenar þú lífs um sldfeir. 

4. Vifehondlan 0II og verkin þín, vor Guh! af 

klárri náb framskín, typíun og trega sendir, svo 

vjer því fegnari ver&ura þá, varma huggunar 

8V0lun fá, frá þinni hjálpar hendi. 

5. Mdtlæti sendir sorg og kross, svo til aub- 

mýktar leií)ir oss, og gle&innar meíum gæí)i, ndtt- 

in og myrkrib minnir á, hve mœta velgjorb oss 

kann tjá, dagur og birtan bæSi. 

6. Já, allt er gott sem gjorbir þú, vor Gub! 

þab bljugir játum nú; hjálp oss meb hiiga slík- 

um, sjerhverju íaka*, er helzt vorn hag, hendir, byrj- 

aban þenna dag, ab vild þinni vísddmsríku. 

7. Hvert sem þab verbuv vœrt og blíí)t, vorum 

ellGgar hogum stríbt, verkun þab gdba vinni, hollí 

og sannblessab allt þab er, ef þab lœrum ab nota 

vjer, eptir tilætlun þinni. 

8. Geym vor og blessa' oss gáfur þín, glebji 

þær oss meb noti^m sín, samkvæmt velþákknun 

þinni; lífs vora’ og sálar naubþurft nú, í nafni 

Jesú uppfyll þú; bænheyrslu bðn sú íinni. 

Mibvikudags - kvold - sálmur. 

Laglb: Nú hefst aóCtia og hylur dag. 

Eilífi Gub! þjer ekki má, umbreytingnokkur finnast 

hjá, en lífdagar vorir líba skjðít, líkt skugga burt 

og hverfa íljðtt. 

2. Sjerhvab í kringum oss sem er, umbreytast 
I 
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Jafnan sjáum vjer, en þtí ert sami’ um eilíf?) iiá, 

áraíal þitt ei skerfeast má. 

3. Hjá þjer umbreyting engin sker, enn er miBk^ 

unin snm bjá þjer, og þín triííesíin ástar blí^, 

eins og bún var fyrir hcimsins tíb. 

4. Vegna þess lifum vjer, 6 Grufe! vor er dagfcrbin 

litenduí), fyrir þitt nábar fylgi traust, í friftsemd, 

álukku- og slisalaust. 

5. þjer sje ddaubleg þokkin tjáí), þá fyrir veiíta 

miklu náb, ab oss þíí gafst ab þekkja þig, og þín 

skoba rerkin gubddmleg. 

6. þjer fyrst umbreyting ekki’ er hjá, og eilífa 

gæbsku vilt oss tjá, aldrei bregbst bjálp þín elsku- 

leg, oss, þegar setjum von á þig. 

7. Dagur er Ubinn, Ijásib íiýr, SLh lotum sjerhvab 

þannig snýr; en þab vor huggan er og traust, 

æ sem vort gjorir lyndib hraust. 

8. Drottinnl ab þig vjcr eigum ab, í þessum 

valta samstab; þú ert vort Ijds og hjartans hýrt, 

blutskipti’ um eilífb náSar dýrt. 

9. Oss hefur verndab æ þín hlíf, og vort hing- 

ab til sparab líf, framhaldtu gæbsku þínum þrdtt, 

um þessa geym oss og varbveit ndtt. 

10. Æ! hversu, fafeirl erum vjer, dstobugir ab 

blýba þjer; dmaklegum veit samt ásjá, Byndugum 

vyrbst oss miskun tjá, 

11. Fyrirgef dagsins afbrot oll, umber vor morgu 

breiskleiks foll, fyrir kross-pfnu frelsarans, og 

fribþægjandl dauba bans. 
5* 
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Fimtudags - morgun-sálmur 
Lagi^: Kom skapari heilagl andi. 

Uppgongu sdlar allt í frá, og liennar niíiurgongu 

til, vegsemd þjcr, drottinn! liefjist há, lijartans af 

vormum þakkar il. 

2. Til vinnu daginn valdir bezt, en værfear og 

iivíldar 'skaptir ndtt, vel svo ab fengi hún oss 

hresst, og hverrar skcpnu lífgab þrdtt. 

3. Æ! hví nú skyldum ekki vjer, á morgni 

þessa nýa dags, ástar þakklæti offra þjcr, umsjdn 

fyrix vors lífsins hags. 

4;. Hvíldar ndtt marga’ og iDlífean blund, bless- 

ub náb þín oss hefur veitt, lítií) þess gálaus gætti 

lund, galdt þakkar offur sjaldan ncitt. 

5. Fyrirgef, bcztifabir! oss, fráleitt athugaleysib 

þab, fyrir þinn son, er fjekk á kross, frclsi heim- 

inuin útvegab. 

6. Mcbtak af þinni mildi nú, mjúkustu þakkar 

fdrn, scm vjcr, ybrandl’ af hjartans ást og trú, í 

nafni Jesú færiim þjer. 

7. I dag og jafnan viljiim vær, í verkinu þakkir 

sýna’ af rdt, framkvæmdarsamir, faÖir kœrl fyrir 

þín mebdeild náSar hdt. 

8. Vjcr bæbi or^a’ og verka dáb, viljura á- 

sannast láta þrátt: aS þína’ ei forgefins þýSu náfc. 

þegib hofum, nje vernd í nátt. 

9. Urasá þín forsjdn ástúbleg, œ vorn gjorvall- 

an lífsins hag, œ! vjer viljiim því elska þig, og 

vcita blý&ni sjerhveru dag. 
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10. Styrk oss me?) krapti þínum þá, þeniian 

ásetning gáfea’ í dag, framkvœma, svo vjer frelsi 

ná, fyrir vorn mættum sálar hag. 

11. Veit, svo líferni?i vondum, a%, verfca majtíi 

til dýrfear þjer, meíi truskap, árvekni’ og y^ni 

þah, æ stundum kall, sem Ijent oss er. 

12. Guí)hræbslan ávoxt gefi’ oss hjá, gjor^' 

vorrar bænar stohug sje; þakklæti heitt oss íljóti 

frá, og fogur lofgjorí) þjer í tje. 

13. þá raunum dýrbar hreppa hnoss, himnaríkis 

í sœlli vist. Blfóasti fahir I bænheyr oss, blessaí- 

an fyrir Jesám Kiist! 

Fimtudags-kvold-sálmur. 

Lagi^: Nú bi^ eg, Guí)! þú náW mig. 

O Guí)! vjer kvokum enn til þín, aumum synd- 

urum miskun sýn, einum deginum erum vær, cy- 

líf&inni nd íiuttir nær; oss verí)ur hún og ollum 

lýí), uppskeru- og reikningsskapartíb, vor þa^ samí- 

vizka vitna má, vjer hvernig bjuggumst undir þá. 

2. ÆI tækifærib allmargt þaí), í dag vjer hof- 

um forsámaíi, til góÖs er brúkab gátum vær, 

en gjorfeum þaí) ei, herra kær! endurkeypt verfe- 

ur atdrei hjer, ónotu?) tífe, sem misstum vjer; heilla 

stund margri, er var oss veitt, vjer án nytsemd- 

ar hofura eytt. 

3. Morg dýrmæt gæí)i þáh af þjer, þakkarlaiist 

er mehtókum vjer, athugalausir um vorn hag, ó- 

nýtt hofum vjer þeiman dag, ÆI vor gáleysis af- 



70 

hrot þrá! allt þetta gegn oss vHna má, syndanna 

hversu hefur hald, hrifií) oss undir þeirra vald. 

4, Leií)ir slíkt a?) því Ijósan sann, hvab lítib 

OHS ágengt verfea kann, daglegri framfor dyggí'a 

na» drottinu! og elsku þjer aí) tjá, mcb þakklæti’ 

og hlýbni þin vií) boí), en þar til hefur þú veitt 

oss stob, þjer s& vjer grciddum skyldu skil, og 

skeib lífs vort blessab hinga?) til, 

5, ÆI fa?)ir! miskun samt oss sýn, svo ei rjeít- 

lætis hegning þín, yíir oss fallJ, einsogber, eng- 

inn inannanna fyrir þjer, fullvel rjettlátur finn- 

ast kann, fullkominn þótt a?) sýnist hann; sýndu 

oss væg?) og vorkun nií, vorn þekkir breiskleik 

sjálfur þú. 

6, Minnstu grunnlausrar gœ?)sku þín, Gu?) droít- 

inul fyrir Jesú pín, allt vort ranglœti’ og illverkn- 

a?), afplána þtí, og forlát þab; veit oss þinn guS- 

dónis verndar þrótt, og varatekt uin þessa nótt, 

og oilu illu’oss frelsa frá, fa?)ir ástkærl þig von- 

um á. 

Fostudags-morgun-sálmur. 

Lagi?>; Ná skal enn í Gu?>9 trausti. 

Ijof skal þjer fagurt færa, fyrir vorn drottinn 

Jesum Krist, fyrir hvers frelsi?) skæra, friíur og 

iiáj) oss hlotna&ist; áf þinni gœ?)sku glafcir, og 

gætslu vors lífsins hágs, oífrum þjer uppvakna?)ir, 

aubnijtíkri lofgjor?) strax; þokkum vjer gœ&sku þinni, 
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þitt prísum nafnií) hátt, hagkvœma fyrir hlynning, 

og hjástoí) oss veitta’ í nátt, 

2. Iþínu nafni nábar, nýja morgun-stund byrj- 

um vjer, og trausti dýrstu dáíia, dagsins þján- 

ingum mætum hjer. í freistinga hœttum heimi, 

hofum vjer brejskír dvol, vort hjarta' oss tál- 

drægt teymir, og tíhum vort eykur boL Yfirgef, 

droítinnl eigi, oss veiku bornin þfn, átti þlnn 

hiig vorn hneigi, afe hverr gæti skyldu sín. 

3. Gef í vanmætti vorum, verSi þinn kraptur 

fullkominn, svo vjer ei venda þorum, af vegi 

dyggba nokkurt sinn. Æ! vor frelsarinn aBÍiBt! I 

6\ herra Jcsú kær! talsma^ur hjálpar hærsti I 

heyr hvers nii æskjum vær; bib þinn fo&urinn 

blíba, bezt fyrir oss í dag, aí) veiti’ hann umsjön 

þýba, andar og lífsins hag. 

4. Æ! bib: ab allar stundir, sem eignm vjer 

dvelja í verold hjer, fáum burt frá oss hrundib, 

fýsna’ og heims dæma vondura her, og hneixlun- 

um vib oss vorum, vaki’ oss hjá bænin gób, 

fram svo víslega forum, fagurra dyggba slób. Lát 

í dag verkin vinnast, vor, eins og kristnum ber, 

og hjortun, fabir! finnast, fyrir rjettskikkub þjer. 

Fostudags-kvold-sálmur, 

Lagiíi: Sólin upprunnin er. 

Drottinn! vjer þokkum þjer, þú, GuÍ) alvaldi! 

þín gæbskan ekki þver, þfn miskun aldrei, endar 
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úm ár, enífi6arinnar dýru. Hjer fyrir hofumþáii, 

og hreppt í dag af náS, hagsældir hýru, 

2. Eíkugleg blessan bjd, oss beztu gæíii, hvcrs- 

kyns neyb frá oss flð, og fári?) bœfci. Voldug 

þín vernd, vor Gub! frá slisum bægöi, tilbibjuni 

aubmýkt í, augliti fyrir því, þínu’ er oss þægSi. 

3. þjer hjartans þýbri’ af rót, þakklœtib innum, 

0II fyrir elsku hót, er hjá þjer finniim. I dag 

þú oss, umburíiarlyndi?) blíba, veittir og vægb í 

náb; vegsemd þjer æ sje tjá&, lífgjafinn \yhal 

4. J>etta kvoldoífur þjcr, þýíiasti fafeir! fram- 

bjo?ia viljum vjer, vonum þess glaí)ir: ab virbist 

enn, í náb því móttekt veita, þaí), drottinn! ein- 

lægt er, ófullkomnun þo ber, minnst má því neita. 

5. Au?)nijúkar bænir á, æ viltu heyra, kvak 

vort þitt mei'kja má, miskunar eyra, faiiir ást- 

kær! felum vjer umsjon þinni, líf, sálu’ og efnin 

0II, í nútt, svo meinaffíll, oss engin finni. 

6. Handaverk hagleg þín, herra Gub! erum, 

frelsarans fyrir pín, fribinn uppskerum. Æ! lát 

oss ei, úr þinni glatast hendi; þín blessuí) gufc- 

dúms gnótt, geymi’ oss vel þessa nóít, og aSstob 

S.endi. 

7. þegar oss þannig hjcr, þitt fylgi’ aubsýnir, 

í svefni’ og voku vjer, æ verlum þínir, og hvert 

sem oss, ætlar fjors langar stundir, eSur skjótt 

abber hel, oss veríiur borgib vel, umsjón þín undir. 

8. Æ! veit oss, ó Jesú ! í ín'hi þínum, svefn- 

værba njóta nú, neyb forba’ og pínum. Unn þú 
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oss upp, aptur heilbrigfeum stauda, a?) meiguiu alla 

stund, eilífbar fram á mund, vegsemd þjer vanda. 

Lau’gardags-morgun-sálmur. 

Lagi?): Eiim herra cg bezt œtti. 

Allt hvaí) andardrátt hefur, eilíft lof syngi þjcr, 

Guh! sem s& allt þa?) gefur, gott, sem mehþurf- 

um vjer ; þokk og prís honum hefja, hœíir þjer, 

sála mínl í ndtt sem óss rjeS vefja, ormum hjáip- 

rœbis sín. 

2, 0 Guí)! þjer leiS^ist eigi, ollum aS veita gott, 

hverr dagurinii soddan segir, sama ber ndttin vott, 

æ! skyldum vjer þá eigi, upplypta hjarta’ og 

raust, til þfn, sem vora vegi, vernda&ir endalaust. 

3. Frá lífsiiis fyrstu stundu, fram allt á þenna 

dag, œ þig trufastau fundum, fofeur, sem vorum 

hag, vibhjeltnOg vel ab hlynnti, vœri því nau?)- 

sýn á, ab morguninn oss áminnti, mjukustu þakk- 

ir tjá; 

L Vormura af ástar anda, œttum vjer nafni þíii, 

lofgjorb veglega’ aí) vanda, veitt fyrir gæhi sín, 

í nótt og næstum líka, nu iifcna viku tílb, þótt 

synda rábib ríka, rækt hofum fyrr og síb, 

5. Vjer hofum vora skyldu, vanrækt, ó herra! 

þrátt, Ijá oss þína libsemd mildu, linan vorn eíla 

mátt, ab vjcr cndurkeypt fáum, umlibin tíma dags, 

og vikunnar vanrœkt náum, venda til betra lags. 

6. Gef aí) ei gleyma kunnum, gæíisku ráö prísa 

þitt, og þjer því hcitar unnum, sem afbrot gafst 
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fleiri kvitt,' morguninn oss áminni, morgun upp- 

rÍ8U dags, og a& nær Iff vort linnir, lifnum til 

hetra hags. 

7. Veit oss, ab vjer svo meigum, vel brúka 

þenna dag, og hvern þann sem eptir eigura, af 

rorum lífsins hag, eins og Iiann œtti vera, œfinn- 

ar takmarki&, seinasta’, er sál muni bera, sætt 

gegnum lífsins hli&. 

8. Gef þín svo bo& a&gættum, Gu&! me&an lif- 

um hjer, a& vjer anda&ir mættum, uppvakna’í dýr& 

bjá þjer; veit sjerhver gloggt a& gái, gjorvallri 

gkvldu sín, svo úskelf&ur fundlst fái, fvrir d<5m- 
4J ' * ^ 

fltúli þín. 

Laugardags - kvold - sálmur. ^ 

Lagi&: Mitt hjarta hvar til hriggist þú. 

^ín líknsemd, drottinn! þrot ei fann, þín þolin- 

mæ&i’ ci breg&ast kann, gæ&skan þín grunnlaus 

cr, í dag þa& reyndum enn þá vjer, og viku þá 

ficm burt nú fer. 

2. Oss hefur bœ&i* og allt vort þú, enn dásam- 

lega blessa& nú, oss brcstur ekki neitt, á þa& 

gú&a’ er gátum neytt, og gæ&skan þín haf&i lof- 

or& um veitt 

3. Hei&rist nafn þinnar hátignar, heilagi Gu&! 

til eilíf&ar, þín miskun eilíf er, iiá&ar frest enn 

fenguin vjer, fa&irl eina viku hjá þjer. 

4. A benui Ijet þín ástin trú,|| ótal velgjor&ir 

fljúta nú, til vor í voku’ og blund, beztu gafst 
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oss bjiírg í mund, og blessun hverja dægranna 

etund, 

5. HlííT) og varbveitslu hlutum vjer, heilbrigbi' 

og aubna veitt oss er, fyrirgafst fjol - æffe brot, 

raargfold gaf oss gœfea not, gæbskan þín, sem al- 

drei fær þrot. 

6. Til egin farsældar eblingar, npporfun gelin 

tíbt oss var, liag sálar hyrí>a bezt, gubhræbsl- 

unnar gœta mest, geyma dyggb og afleggja brest. 

7. Æ! hvab þd, drottinnl erutn vjer, og at- 

hafnir þær sem fremjum hjcr, þess verbt, ab þann- 

ig breytt, vib oss fjckkst og líf vort leiSt, líknar- 

fyllsta hjálpræbií) veift. 

8. Hefur ofan á þetta þu, þá í vor hjertu gefiS 

tru, ab meigum vona vær, framvegis afc, fabir 

kær! fulltingi þitt æ verbr oss nær. 
f 

9. 0! liversu veik þó er vor dyggb, og umbát 

á klekkum stofni byggb? elskan vor ískoldþráítl 

vort þakklæti víst eV smátt, vor hvikul hlvbni á 

allan hátt. 

10. Gubræknin ávoxt lítin Ijer, œ! log þín 

margopt brutum vjer, 6 Gub! á alla grein; náb 

þín vib oss haldist hrein, svo hreppiun ekki 

glotunar mein, 

11. Mildasti fabir raiskunar! misgjorbir vorar 

þráfaldar, fyrirgcf nú af náb; vikunnar afbroí 

verbi^ afmáb, væg oss og sýndu líknar dáb. 

12 Sakir grunnlausrar gæbsku þín, Gubl oss 
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brotlegum miskun sýn, vorri bæn veit ásjá j minnstu 

heit þín ástar á, í J^sú nafni líkn oss tjá. 

13. I nafni hans me& hugrátt geí), hvíldar til 

ieggjum oss á beb, tvíllaust því trúum vjer, í nótt, 

ef daubans blund ab ber, borgiÖ sálunni fyrir 

hann er. 

14. Fyrir hans dau?)a’ og frelsis mund, fær 

daubi vor í væríiar blund, blessaí)an snúist brátt; 

eymda frí á allan hátt, cilífri sæld þá fognum 

vjer dátt. 

Tveir versa ílokkar, 
ortir af 

sjera Sigfúsa prúfasti Jónssyni á Hnfba. 

Fyrri flokkurinn. 

Viku - vers kvold og morgna, 
0ll melb laginu: Hjartaí), hugur, sinui. 

1. m o r g u n V e r s. 

S6l rjettlætis! himin hjarta, hátt upp Ijúraavcrm- 

andi, Jesú! lífsins Ijósi?) bjarta, lífga andann 

kveinandi; dagur þessi dýrkist þjer, dagur þessi 

blessist mjcr, hrind burt, sálraín! holdsins blund- 

um, halt sabbat £ Jesú uiidum. 

1. kvoldvers. 

Suniiudagsins Ijús er liSi&, lýs þú, herraJesú! 

mjer, á Ijúss eylífa^ og lífsins mifeiB, £ Ijúsinu 
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svo gaiigi’ eg lijer, lei& þú mig um Ijóssins veg. 

svo Ijds í drottni ver?)! eg, og skrfóast Ijdssins 

skrúía mætti, þá skribljds œfi brúka hætti. 

2, morgunvers. 

I þínn, Jesú! náSar nafni, nú byrja eg mánii- 

dag, sálar fcrju stýr þú stafni, -og starfi mínu ollu’ 

í hag, hvaí) eg tala, hugsa, vinn, hjálpi þar tii 

andinn þinn, ab þaÖ sálu ekki meiSi, en til lífs- 

ins veginn grciii. 

2. k V o 1 d V e r s, 

I Jesú nafni helgu hátta, hvormum læsi þar 

upp á, linni holdsins leíí) barátta, iýsi andinn sigri 

þá; í fabmi Jesú hvíiist hann, hressing fái ytri 

inann, hæba foburs iijondin dilli, hrorutveggja naul- 

þurfí fylli. 

3. morgunvcrs- 

þribjudagsins morgun mundin, mig til hvet- 

ur, Jesú minn! skjdlvæng þinn ab skrfóa undir, 

skil eg mjcr þar frístabinn, veit af) þar eg verki 

þab, sem vilja þínum hnegist af), Gufes útvaldra 

goít athæfi, gef eg síiindi alla æfi. 

3. k V 0 1 d V c r s. 

frícinn Gub! í þcssu húmi, þribjudagsins íak 

vib mjer, hjá mjer vak í hvílurúmi, svo hræf)í 

engir dvinir, mitt hægindi sje hjartaS þítt, þjer 

halla, Jesú! ogvib mitt, hvíld í brjdsti hafbu mínu, 

svo hvílist eg í skjdli þínu. 

4. morgunvers. 

MorgunroSi mibrar viku, í míndugum kraptí 
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Jesii blöbs, synda af mjer svipti blikn, sebji’ af 

gnægb Gubs ná&ar sjdbs, mib-persdnan, minn Jestí! 

mjer ab-ullu stjdrna þii, svo undir fánu þinni þreyi, 

og þíns fulltingis njóta raegi. 

4. kv0Ídvers. 

Til sængur meb mjer, Gubrainnl gakktu, og 

'geymdu mig í h'dminu, heilagra rajer híoínast láttu, 

hlatskiptí { Ijdsinu, mibrar viku aptni á, og alla 

tíma vert mjer hjá, hond þín, Jesul hvílu tjaldi, 

helgir englar vorbinn haldi. 

ö. morgunvers. 

Fljdg, mín sáia! upp sera orninn, fmínBJesd 

hugleibing, hann í ndtt því var þín vornin, vaktl 

yíir allt um kring; stríb nu £ hans styrkleika, styb 

þig vib hans sannleika, fimm sár Jesú festu* í 

minni, á firatudag í ibju þinni. 

5. kvoldvers. 

Gubl f skauti geym mig þfnu, gef indœlan 

vœrbar blund, eg þjer hjarta offra mfnu, innsigla 

þab þinni raund, meÖ dreyra Jesu drag burt synd, 

dýrri prýb mig þinni mynd, fagur sje þinn fugl 

Bofaiidi, fylgisamur þjdn vakandi. 

6. morgunvers. 

Fagna, sál mín I fostudegi, fribþæging þíns 

Jesu minnst, hann fyrir þig sjer hlífbi eigi, í 

hjarta þínu geym þab innst, vak þd, bib þd, væt 

þd brár, virbstu ab leggja sár vib sár, hans vib 

pin' gvo líkn þjer Ijáist, líkaminn um stund þd 

þjáift. 
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6. kvðldvers. 

Jeg er skribínn ab Jesu fðíum, Jesu! leyf 

mjer kura hjer, lír ílíkum synda fær mig Ijdtiun, 

fabma mig svo upp s& þjer, mitt kvold-offur meb- 

tak þu, marih hjarta’ og veika trtí, ástríkt þitt 

mjer aptur gefSu, alla nótt svo hjá mjer tefím. 

7. m 0 r g u n V e r s. 

Lauga mig á laugardegi, í laug þíns hjaría, Jesií 

minn! vib laugina gef liíi’ og deyi, og laugabur 

fari’ í hiinininn; í víngarb' þínum veit eg trur, 

veri’, en berin fseri’ ei súr, haf mig undir Lendi 

þinni, hún svo stýri vinnu minni. 

7. kvoldvers. 

I Jesú nafni jeg svo hætti, Jesúm prísi Iffíb 

mitt, Jcsús ab mjer jafnan gœtti, Jesúsl míkUst 

iiafnib þitt, forlát, Jesúl viku verk, vernd mín, 

Jcsúl sjertu sterk, burt þú, Jesú! vikan veudi, 

vef mig, Jesú! þinni hendi, 

Síbari flokkurinn. 

viku - kvoldvers, 
meb laginu: Ó drottinn allsvaldaodi. 

1. V e r s. 

Húmar ntí helgum degi, heirasius allra fegursta 

Ijds, þjer, droítinn! því eg segi, þakkir heibur, loí'- 

gjorb og hrús, lífsins braut, Ijezt mjer sýna, linaet 

blaut, sálar pína, eg fræbingar naut, fyrir kenö' 

iDg þína. 
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2. V e r s. 

Humar og hallar degi, liimiiis ög] dýríiar Ijdm- 

inn klár! mín knje eg bljiígur beygi, bihjandi þig og 

felli tár; fyrirgef, fabir tryggíia! þab framiíi Iief, þjer 

til stygg&a, þá eg sef, í þínu skauti' án hryggba. 

3. V e r s. 

Humar og hallar dcgi, í haíib nií)ur sdlin gár, 

Gub drottinn! gleym oss eigi, grœí'arans Jesxí blátug 

sár, synda gjold, mín afinái, meinin kold, engin 

þjái, engla fjold, um oss hringinn slái. 

4 V e r s. 
t 

Húmar og hallar degi, hver mabur Ijettir erfii6i, 

sá sem ab sefur eigi, sjálfur Israels huggari, haldi 

vorí), og haíi' á gætur, hvíld sje kjorb, og blimdur 

sætur, sinni hjorb, hann sendi gdtar nætiir. 

5. V e r s. 

Húinar og hallar degi, himininn byrgir inyrkr- 

ií) svart, á vorum æfi vegi, enn hofum fetab nokk- 

urn part, í sælustab, drjúgum dregur, dauí)inn ab, 

gár útregur, Gub veiti þaí?, hann verbi gleSiIegur. 

6. V e r s. 

Húmar og hallar degi, hcimsins allra skærasta 

sdl! 0 Jesú elskulegi! um Ijoma þú vort sængur 

bol, svo myrkra ber, lijeban víki, heipíar þver, 

elds í dýki, geym oss lijer, Gnb i liimnaríki! 

7. V e r s. 

Lokib er Laugardegi, lokib vikiinni enn á ný, 

svo linna tár og tregi, sera tímar þessari verold í, 



81 

lífsins skeife, lýkst ura síoir, lífsins neyS, sviptast 

lýSir, líf í deyb, Ijena’ oss, Jesú blííii! 

Ein viku - kvoldvers, 

kvetin af 

sjera Hlasiiúsi sál. Eliiiarssyiii, 
fyrrum presti ab Tjern í Svarfabardal. 

1. V e r s. 
Lagi^: Fa^ir vor, sem á himnum ert. 

1. þínu nafni, 6 Jesú! allir til svefns vjer gong- 

um nú, yfir oss breií) þinn ástar vœng, <5 Jesú! 

gæt aí) vorri sæng, ef láta skulum líf og ond, lendl 

vor sál í þinni hond! 

2. V e r s. 
Lagií): Ó drottinn allsvaldandil 

fji'ýtur dagsljÚsib þetta, því til hvílu gong- 

um vær, eylífs frií)ar uppspretta, endurlausnarinn 

Jesú kær! varna mdí), vjcr því kjollum, værb sje 

g(íiþ, unn oss ollum, fyrir, þitt blú6, ah fagna’ í 

himna hollum. 

3. V e r s. 

LagÆ: A einn Guí) cg vil trúa. 

Sólar burt Ijúsib lífeur, leiíiist því yfir núttin 

myrk, Jesú, frelsarinn frftur! frií) gefbii, yndi, 

vœrí) og styrk, angri og ýfing naufea, ollu í burtu 

hrynd, falli á dúrinn dauíia, drjúpandi nálai' lind, 

endurnær ondu hrcllda, andláts í sífestu neyÖ, 

bænheyr oss, sorgum selda, sáran fyrir þinn deyíj. 
6 
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4. V e r s. 

Laglt): Vakna, mín sál! og vir^ fyrir þjer. 

0 Gub! í hlmna liæbinni, hjálparinn allra 

manna, nú lííiur eun aíi núttinni, náí), vær?) og ro 

gef samia, dregur svo myrkrum daubans a?, drott- 

inu! veit mjer a?) hiigsa’ um þai), og yferast ill- 

gjorbanna. 

5. V e r s. í 

Lagih: Upp, Tjpp, mín sál I er þjcr nú mál. ^ 

Ein leifeist nútt, yfir oss íijótt, af því dag- 

urinn dvínar, frelsarinn kœr! oss fehiin vær, fús- 

ir í hendur þínar, mein hepti’ og grond, mild 

Jesú hond, svo niœttmn upp aptiir rísa, heilbrigtji I 

meí), þitt hjálpríeí)ií), hcibra, vegsama’ og prísa. 

6. V e r s. 

LagÆ: Jesús kristur a? Júrdan koni. 

Líkama, heilsu, líf og mul, líka vit, heyrn 

og minni, ástkæri Jesúl hjálparhond, af hjarta fel 

eg þinni, umi oss sofa mcb fró og fri?), fyrrta 

hormung og pínum, dýrkeypta sál, þcss blí()t cg 

bií), blóbfabmi innlæs þínum, ans veit andvorp- 

um mínum! ' 

7. V e r s. 
Lagi?): Hei^rum vjer Gu? af hug og sál. 

Jcsús injcr vaki jafnan hjá, Jcsús, sem allir 

treystum á, Jesús sje lijálp, Jesús sje vorn, Jcsús 

vaTbveiti oll sín born, Jesús sje skjól, Jesú.s sje 

Ijós, Jesúm til vcrndar, sál mín! kjós, 6 Jesú I ^ 

vert mín yudis rósl 
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0unur viku - kvuldvers, 

cpíir ýmsa hjofuncla. 

1. V e r s. 

kagi^: Eins og sitt barn, fabir ástargjarn. 

l<'ólk mitt og hús, felcg, Jesúsl forsjún og venid- 

an þinni, hoiidin þín tni, herra Jesú! hún geymi 

nú, hvert eiít Gufcs barn hjer inni. 

‘2. V c r s, 
Lagib: Tunga mín af hjarta hljó(5i. 

Dvínar Ijosib dagsins tíba, dregur nætur 

rnyrkruni ab, Gnbs míns iijálpar - liondin fríba, 

hún vorn geymi sængnr stab, svo vjer meigum 

sofa’ án kvíba, sjálfur Jesús heyri þab! 

3. V c r s. 
Lagib: Hjartab, pankar, hngur, siimi. 

Morgunsljarnan geisla glaba, Gubs og dýrbar 

Ijóminn skær, himins Ijósib háblessaba, hýr rjeít- 

læíis sól frábœr, liGitir Jesús, hunn nú sje, af 

hjarta eg þess bibjandi, Ijos hjá mínu leguriuni, 

Ijómi^ og sól í næturhúmí. 

4. V e r s. 
Lagib: Fabir vor, sem á hímnum ort. 

t 

þcssi dagur nú þrotinn er, þú, góbi Jesú ! 

vert hjá nijer, dagsins illgjorbir drýgfear nú, dfott- 

inn, mjer ei tilreikna þú! dagur lífsins ])á dvín- 

ar minm í dvrb bimnaríkis leib mig inii. 
7 V ^ 



84 

5. V e r s. 

Lagi^: Hjartaíij J)ankar, hugur, sinni. 

Gæíiskuríki Guít eilífi! gætslu þinnar undír 

væng, oss eg fel meb ond og lífi, ut af mig svo 

íegg í sæng; augab syfjar aldrei þitt, innsigl- 

abu rúmií) mitt, lielgra engla hlífbar skyldi, lijart- 

ans ástin, Jesu mildil 

6. V e r s. n 
meb sama lag. 

Kvolda tekur, kom hjálpandi, kæri Jesá! fyr- 

ir þitt bldb, þinn er lýbur libs þurfandi, lækning 

verbi’ oss sár þín gdb; á þinn allir ílýum fund, 

fabir! um þessa nœlurstund, lát oss fyrrta fári' 

og pínu, felast undir skjáli þínu. 

7. V e r 8. 

meb sama lag. 

Utbreibt náSar fangií) fríba, frelsarans um 

þessa nðtt, ura mig veijist án alls kvíba, s& mjer 

verbi vært og rðtt, í blðb - undum blíbum þín, 

bib Gg hvílist sálin mín, og þð daubinn ab mjer 

víki, innleib mig í himnaríkil ' 
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s j 0 

Kv0ld - sálmar, 
ortir af 

Grrimi liaxdal. 

1. K V 01 d - 8 álmu r. 

Lagi^: Gle^ þig Gu^s sonar brúí). 

Eijóminn dags lifeinn er, lof syngjum allir vjer, 

<tu¥)í, sera vernd oss veitti, vÍÖ oss sem raildur 

breytti, fa&ir, vi&barn sitt blfóa, burt vendti ídl- 

um kvífea. 

2. Gaf oss líf, heilsu hjer, og hvaí) sem þurft- 

ura vjer, ánœgju, fot og fæbi, frib, hlíf og alls- 

kyns gæ?)i, á 0nd og líkama alla, oss Ijet bless- 

un tilfalla. 

3. Enginn upptalib fær, dtal velgjorhir þær, er 

Guh á allar lundir, oss veitir lífs um stundir; þd 

er stí mildin mesta, miskun og hjálpin bezta, 

4. Ab son þinn sendir oss, sinn fyrir unda foss, 

kenningu, kvalir nauSa, og krossins bitran dauSa, 

veitti oss vingan sanna, vií) drottinn himna ranna. 

5- Athuga eigum þab: allir í kvalastaí), áttum 
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uin eylíft Ifta, eymd og hrellingu strÆa. hcfííi ei 

herrann go^i, hjálpab lir kvala fidfci. 

G. Enn hverju elgura vjer, 6 Jesii raildi! þjer, 

atnnir aptur gjalda, elsku, hlíf, nCxt) margfalda, 

er þii á alla vcga, enn veitir oss daglega. 

7. í^akklæti þaí) sem vjer, (þráfaldlega svo sker), 

eiguin þjer aptur bjóíia, o Jesú! raildin gdía, 

skjaldan vjer skeitum vanda, skýrumaf hug og anda. 

8. Breiskleik og brotin mín, blessa^a mildi þín, 

eg bib nú, Gub! án efa, oll mjcr ab fyrirgefa, og 

leiía lífs á vegi, lostura svo frá cg deyi. 

y. I ndtt og œfi tfó, alla, Gufes forsjdn blíS, ylir 

oss ætíí) vaki, cngin svo ney& oss saki, vcit þú 

oss vært ab sofa, voknuíium þig aÖ lofa. 

10. Háleitust liei^run, dýrb, herra Guí)! sjeþjcr 

skýr^, samt þínum syni’ ástkæra, sungin lof, þokk 

og œra, heilogum allt cins anda, œSsta prís skul- 

um vanda. Amen. 

2. Kvold-sálmur, 

Lagi^: AUt eins og blómstrií) eina. 

l.iof sje þjer, Ijúfi fabir! li^na dags fyrirtíb, dtal 

vjer gæí)i glafeir, ergafoss náii þín blíb, á henni 

iiáSum njdta; nú bibjum, drottinnl hjer: lát þína 

líkn ei þrjdta; leif þú £ ndít aí) vjer, 

2. Sofura raeb frd og friSi, friir vi?) allskyns 

pín, umgyrtir engla lií)i, iinz aí) dags Ijdsib skín, 

voknubum veit oss gjalda, vegsemd og heibur þjer, 

ást fyrir díalfalda, og clsku sem veittir mjer. 
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3. Hjer fyrst í heini þá fæddumstj herral af misk- 

un þín, dtalslags gæbum gæddumstj gafst oss mál, 

heyrn og sýn, svohefur foSurs frí5a, forsorgab nái&in 

mig, og Ijent mjcr umsjdn blífca, allt hingaí) lífs 

um stig. 

4. Veit oss ab vaka’ og bibja, vertu oss, drott- 

inn! nœr, virfest oss í strí^i stifeja, stobugir svo 

ab vær, þínum í krapti þreyjum, þraut cf ab hond- 

um ber; sælum meí) sigri deyjum, svo erfum dýrb 

hjá þjer. Amen. 

3. Kvold - sálmu r. 

Lagií): Landsdómarinii þá leiddi. 

Jesus, lausnarinn lýba, lof og hei&nr sje þjerla^ 

heilog hond þín blíba, hverskyns sem blcssun Ijer, 

oss í dag hefur hjer, lífsins á stigum leidda, lífs 

naubsýn vel tilreidda, þú Ijezt, er þurfum vjer. 

2. Blcssi oss nœtur blundinn, blessub, Gub! ná'h- 

in þín, eins sjerhver æfistundin, og athofn bless- 

ist mín, líkams hjcr lífunzdvín, blessa’oss i deyb 

og dúmi, dýrbar me& helgu blomi, sálirnarsí^an krýn. 

3. Allt hvab lífs anda hrœrir, og heiti nokkurt 

ber, og heilog hond þín nærir, um heirainn hvar 

scm er, líka um lopt hvab fer, sjerhvab meb sín- 

ura hljdmi, særad, æru, lofgjorb rúmi, og dýrí), 

rainn drottinn ! þjer, 

4. Vald, heibur, vegsemd, æra, veitt sje, Gub 

fabir! þjer, samt þínum syni’ ástkæra, seníaboss 

frelsi|Ijer, œbst lof sem aldjrei þver, heilogum al4‘ 
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eins andaj æfesta prís skulum vanda, allir af al- 

hug Yjer. Anien. 

4. K V 0 I d - s á 1 m ii r. 

Lagit): Sá frjáls 'vi^ lergmál fæddur er. 

Hjartans mcb raust eg hrdpa’ á þig, herrann minn 

Jesús blíbur! yfirgefbu nú ekki mig, enda því 

dags ab líbur. 

2. Vertu því, Jesús minn! hjá mjer, miskun og 

náb meb þinni, einsaman lát mig aldrei hjer, um- 

vef mig blessuninni. 

3. Umlibinn dag og œfi tí&, alla í vereldinni, 

herra! mig leibt þín hondin blíb, hefur meb ná- 

kvæmd sinni. 

4. Skylda mín því nú aptur er, 6 Jesús! þjer 

ab gjalda, allt fyrir gott sem unntir mjer, elsku 

og þokk margfalda. 

5. Enn þo eg gjori ofmjog hjer, opt þig til 

styggbar reita, lætur þú ekki leiSast þjer, líkn og 

náb mjer ab veita. 

6. Fyrirgef brot og bresti mín, blessabi Jesús 

gúbll sje mjer þinn daubi, sár og pín, sálar-heill, 

líf og gúbi. 

7. Svo ab eg megi sofa rútt, sviptur af ollum 

kvíba, yfir mjer vaki enn £ nútt, englanna fylk- 

ing blíba, 

8. Og éf þú lætur yfir mjer, aptur dagsljúsib 

skína, lát mig þá gjalda lofgjorb þjer, líkn og náÖ 

fyrir þína. 
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9. Enn ef í i\6tt þil œtlar nijer, aiiman viíi heiin- 

inn skilja, fel eg sál mína’ í fafem á þjer, fus þín- 

um dey at) vilja. 

10. Lát oss svo dag hvern lifa hjer, lífs 

mec)an tíí) af þreyjum, ab sje oss, 6 Jesús sæll! 

hjá þjer, sœlan vís, burt þá deyjum. 

11. Veit þú oss svo um eilíf ár, engla meí) helg- 

um skara, þig prísa guSdoms þreuning klár; þafe 

fyrir vorn lausnara, 

12. Bænheyri, Guí)! þín blessu?) náíi, bænar- 

raust gegndu minni,’ sje þjer um eylífb sungií), 

tjáí), sœtt lof af kristni þinni. Amen. 
« 

5, Kvold-sálmur. 

Lagi^: Fa^ir vor, sem á himnum ert. 

Enn er dags tífcin útenduÖ, elskuríkasti herra Guí)! 

alskygna fyrir augaþitt, aubmjúkt framkrýpur hjart- 

aí) mitt, bjúbandi þakkir blít)ar þjer, bezt sem gætt- 

ir í dag a6 mjer. 

2. Frá minnar barndúms fyrstu stund, forsorgab 

mig á alla lund, Guí)s hefur náíi og gæbskan fín, 

sem gjorvjollum hans á verkum skín, allrar ver- 

aldar vítt um hring, valla hún hefur umbreiting. 

3. ÆI hva?) kaldsinna erum vjer, ab þvílík 

náí) og mildi hjer, úverSugum á allalund, er oss 

veitist á hverri stund, ei skuli verka oss þa& hjá, 

aí) vjer syndunum víkjum frá. 

4. Otal bendingar lífs um lei&, Ijenar Gub oss 

mcS sæld og neyí), svo vjer heiminum hverfum frá, 
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en hans aíí vilja stundum á, djggb og mannkosía 

sannan si?', ssclan aí) eignumst liimna fri^. 

5. §{>a?i er grátlegt a?) þankalaust, þessa forokt- 

nm ná&ar raust, og sjaldan í huga hofum þab, hjcr 

þegar dauí)inn kemur aí), uravendunar er óviss tf&, 

á?ur forhcrtum glæpa - lýfe. 

6. 0 Gubl vor hjortu uppvek nú, ab vjer meb 

sannri hlýbní, og trú, yfcrtin gjorum og yfirbot, alls- 

kyns hatandi verkin Ijot, lastvarir svo a&Iifahjer, 

iát oss, hvaí) scra ab hondum- ber. 

7. 0ruggur þeirri eg í trú, ánœgfcur geng til 

þvílu nú, aíi mig þín geymi blessan blfL), bætii í 

n(5tt og alla tíb, og svo loksins þá æfin þ’ver, 

iniilcifcir raig í dýrí) hjá þjer. Amen. 

6. S á 1 ra u r. 

LagL^: Herra Gu^ í himnaríki. 

liibinn cr dagur, Ijosib dvín, líknsami herra gú'&i! 

augrábur kem eg enn til þín, atafcur syndaílúbi. 

'2, Overbugur þú eg sje inest, elsku og nálar 

þiiinar, samt þig af hjarta bií) eg bezt, brnnnur 

miskunarinnar! 

íV. Allar syndir um œft mín, er þjer m(5t framib 

heH, Guí) af mikilli miskun sín, mjer bií) eg 

fyrlrgen. 

4. Gef svo á mc^an hjarf eg'bjcr, hvern dag í 

vevoldimii, ollu af hjarta þjoni þjer, þín hafi bob 

í ininni. 

5. llvar sem eg dvcl í hverjum staíi, hjá mjer 
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sá þankinn vaki, stundin hver ber mig díum ai', 

anclar sífeasta taki, 

6. Glæpa - vcrk svo ei ginnist á, gef nijer þá 

hugsun fasta: augnablik þ'etta máske má, iníns 

veríia lífs síbasta. 

7. Hjá injer líka su hljdmi raust, heims þegar 

tímar linna: allir strax hreppa endalaust, endur- 

gjald verka siima. 

8. Vclgcngnis þegar veitt er tíb, varlega gef oss 

breyta, þakklœti cins meb þiggjum, blíb, þín liond 

hvat) náir veita. 

9. Jjungbær ef hondum þraut afebcr, þolinmdot 

gcf meb sinni, bænrœkinn ab eg bíí)i hjer, blí<)ri 

hjálp eptir þinni. 

10 Hjartans fabir og herra klár, higg aí) grát- 

beiíini minni, amen, amen um eilíf ár, aldrei þinn 

heifeur linni! Amen. 

7. S á 1 m u r. 

Lagi^: Væntu æ clautíans, vinur kær! 

Dagur og vikan enn nil cr, abstob drottins og náb 

fyrir, a?) liktum komin, lífs svo tí??, líbur dfeíluga 

burt um sí?). 

2. Dags og vikunnar vernd fyrir, vi?)haldi?) lífs 

og heilsu kjjor, dýr?i sjc þjer eilíf, clrottinn minnl 

dag hvern margfaldist heifeur þinn. 

3. Herra Gu?)! fast þab hjartalag, hjá mjer inn- 

rœttii hvern svo dag, heinis me&an varir lijcrvistin, 

Juigsi’ cg sífelt á dauba minn. 



4. Tvfllaust þab allir vitum vjer, vís aS oss 

<lauíiastundin er, enn nær lieldst ab hun konia 

kann, kann þd enginn a& vita mann. 

5. Utstaíjib dau&ans eptir strfl), cfalaust ddmsins 

kemur tíÖ, sem ab laun geldur sjerhverjuni, sín- 

uni hjer eptir athofnum. 

6. Eilífan dýrfear alfngnuí), utvnldum meÖ sem 

lofar Oub, hljdta þeir þá sem heims í Y!St,hreinni 

lifÍJH meí) trií á krist. 

7. Ognarleg drottins reifei - raust, ranglátum 

inun þá vœgí)arlaust, úrskurSa kvala eilíft bol, 

dendanleg sú ver&ur kvoL 

8. í Gubs nafni því oss gætum ab, Gubs biííj- 

uin náí) a?) veita þaí), ybrun fyrir vor afbrot Ijdt, 

ab vjer af hjartans gjorum rdt. 

9. Leitumþví ætíb lausnarans, lifandi í trú á pínu 

hans, engan því burtu hrekur hann, hans sem 

, á uá&ir ílýa vann. 

10. Aldrei Guí) vantar vilja’ og ráí), vjer ef a?) hans 

um bibjum náS, allra meinsemdir œtííi sjer, ollum ab 

hjálpa fús hann er., 

11. þess eg af hjaría blfóast bib, blessab Gubs 

sonar fulltingib, daprastan fyrir dauba sinn, dauba 

míns sefi harmkvælin. 

12. 011 þegar mannleg abstoí) þver, œí)st þín 

hugsyali nábin mjer, sál mína frýa’ af synd og 

neyb, síban í ríki þitt innleií). 

14. Gef mjer þar lifa, og lofa þig, Íjúfi Jesú! 

sem fyrir mig, sigurinn unnií) hefur hjer, heibrun 
eilífa gjalda þjer. 
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14, Guíti ffíÍJur ogsynisje, sungi?) heiíiurog þakk- 

læti, ollum af tungum eins me?) dáb, anda heilog- 

um lof sje tjáfe I Amen. 

IS á 1 m 11 r 
iitaf íjdrtándu hugvekju Sveinbjarnar líall- 

grírassonar, um syndajátning, andvorpim 

og bæn. 

LagÆ: Sá frjáls vÆ l^gmál fæddur er. 

Mabur svo góSur enginn* er, oríistýrs þd bezta 

njdti, a?) ekki hann meí) sjálfum sjer, segja mefc 

Páli hljdti: 

2. Eg er ab sonnu ekki mjer, ills nokkurs meb- 

vitandi, síknan mig ei þd segjaber, mig sjer bezt 

Gub allt vitandi. 

3. Hann leibir þab hulda Ijdsi?) í, og ieynda 

þanka raanna, verkanna hverjum veita því, víst 

mun hann umbun sanna. 

4. O mabur kristinn! efiaust þjer — aS þvi vcl 

skyldir gæta — fyrir ddmstdli drottins ber, á degi 

síbsta mœta. 

5. EáSsmenpsku þinnar reikning þá, rjettví.-í 

ddmarinn krcfur, og lœtur þig allar syndir sjá, 

sem drýgt í leyndum hefur. 

6. Fremst munt þá hljdta’ ab íinna þar, a^ fyr- 
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ir sumvitsku þinnar, domi, þjer fyrri blyg(iast bar, 

meb beiskju skelHngarinnar. 

7. Reikning ef vib oss ríkan þá, rjettlátur drott- 

inu ætti, Iivcrr einn, og jafnvel sjálfur sá, sann- 

kristni játa inætti: 

8. Ef ab þú, drotíinn allsherjar! oss vilt til- 

reikna’ og meta, misgjor&ir vorar margfaldar, hver 

ínun þá stafeizt gcta? 

9. Mæli því sjerhver aufcmýkt í, orÖ þau af 

trega sprottín: eg get ei boriÖ þetta, því, þú ert 

mjer reií)ur, drottinn! 

10. Refsaíiii mjer þá, droítinn dýr! en doprum 

vægja bcibi, eg svo tortýnist orku rír, ei fyrir 

þinni reibi. (Jerem. 10, 24). 

11. Bjargaí;u sálu mæddri mfn, inildi Gub nál- 

arinnar! send þú mjer líknar svjolun þín, sakir 

miskunar þinnar. 

12. Kinnroba’ og blygbnn bcra eg niá, brot fyrir 

synda mlnna, viríistu mjer, fabirl vœgb a^ tjá, 

vegna miskunar þinnar. 

13. Illgjorbir drýgbar sýna sig, sjúnuni hugar- 

Íns mínum, í himininn kalla’ og klaga mig, klárt 

fyrir dúmi þínum. 

14. Orsök því fulla finn eg bert, fyrst eg ci 

synd afneita, aí) þveyttiir, Gubminn! orífinii sjerf, 

mjer illum líknsemd veita. 

ló. Ottast eg mætti’ a?i inunir þú, meb sverbi 

hegninganua, í rjettlátu þinni reibi nú, rcfsing mig 

iáta kanna. 
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16. Siiítmála hefna þannig ’þínSj þrá-brotins 

eflaust bæri; þrjázku’ og clramblætis mikla rníns 

uiakleg þaí) beyging væri. 

17. Drottinn! misþákknun þína sístj þola iná 

iieinn aí) kanna, þín ef ab rcibi þung lítbrýtst, þá 

stendst ei nokkur manna. 

18. Æ! drottinn! jeg þab játa grcitt, jcg hcíi 

frá þjer viki^; cg lief syndgab og illa breytt, eg 

hef þig tíbum svikib. 

19. Mjer þegar vaknar magnleg hjá, minning- 

in glæpa stríla, hjartab miít fyllist hrœríia þá, 

hífnaiing, skclfing og kvífca. 

20. Illýt cg því kveina’ í harbri ncyb, hrygg er 

mín sál til dauSa, algoti facir ! æ mig Ieií>, frá 

angist slíkra nauba. 

21. Djiípustu sálar aubmýkt í, cg nu mjer varpa 

nibur, fyrir augliti þínu’, og því, þrungib rnitt 

hjarta bifeur. 

22. Líkna mjer, Gu^! og lít íil mín, Ijcítu 

þyngí) sálar nauba, frelsaraiis Jcsú fyrir pín, og 

fribþægjandi daiita. 

23. Líknsami faíiir! œ þú crt, í þinni síjórrtmi 

■vægur, almættib þitt fær allt þab gert, sem er 

þinn vilji þægur. 

- 24. þessvegna’af hjarta bljúgu’ eg bi?:, þig blíí:- 

ust bjálpin maniia! sýndu mjer aunium líknar 

láttu þinn andann saiina, 

25. Vckja mjer yfcrun hreina hjá, tíi hjálpar 
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sálu minni; afbrotin stdr og einnig smá, iippgef 

af miskun þinni. 

26. Fafeir líknsami! eg framkem meí), fyrir þitt 

auglit blfta, ybrandi hjarta’ og angraí) geí), ásjá 

nijer veittu þýfea. 

27. Gakk ekki’ í dám vi?) þjdninn þinn, þirmdu 

mjer synda gjornum, eins og þá fabir ættrækinn, 

aurastoddum líknar burnum. 

28. Æ! væg mjer, fabir! fyrir minn, frelsarann 

Jesám kæra, sannheilagasta soninn þinn, er synd- 

iigura líkn rjeb færa. 

29. Hugar fásinnu’ og hjarta míns, harí)ú(), 

virí)st frá mjer leiíia; veit mjcr a?) bobum vilja 

þíns, verknab til dygg'ba greiiia. 

30. GuMðmsins andinn góc)i þinn, gœbskunnar 

fabir! leihi. um feril dyggíianna fátstig minn, fjol- 

breyttu’ á lífsins skeibi. 

31. Aí) áítast, heifera’ og elska þig, umfram sjer- 

hvaí) í heimi, stob hans lífkroptug styrki mig, og 

stobugt { trúnni geymi. 

32. Eg þá af hjarta bezt sem ber, bljúgur á 

allar lundir, færa vil, drottinnl þakkir þjer, og 

þjona lífs um stundir. 

33. Bænheyr mig, fa^ir bezti! í náí), bœnheyrslu 

sálin voriar, lausnargjalds fyrir dýra dáb, drotf- 

ins Jesú þíns sonar. 

BáHr partarair seljagt úianbuQdnir á 60 skildiaga. 
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